Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022

DET GODE LIV I DIGITALE FÆLLESSKABER

INDLEDNING
Som alle dele af samfundet gennemgår social- og sundhedsområdet i disse
år en digital transformation, hvor digitale løsninger, ny velfærdsteknologi
og systematisk anvendelse af data giver nye muligheder og udfordringer for
borgere, medarbejdere og organisation.
Digitale løsninger og ny teknologi har en central placering i nationale udspil og strategier, borgere tager i stigende grad selvstændigt nye digitale sundhedsløsninger
til sig, og digitalisering indgår som et centralt satsningsområde i Aabenraa Kommunes samlede vækststrategi.
Sundhedsområdet er en stærk drivkraft i den digitale
udvikling, og der ses en hastig udvikling inden for nye digitale løsninger til social- og sundhedsområdet. Der tales
om den digitale sundhedsforbruger, der forventer at have
adgang til digitale løsninger og tilbud, der giver smartere
brug af data, større uafhængighed af det etablerede
sundhedsvæsen og den fleksibilitet, det giver at have
løsningerne i lommen. Samtidig udvikles teknologier, der
giver nye muligheder for bedst muligt at understøtte de
borgere, der har brug for vedvarende hjælp.
Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022
- Det gode liv i digitale fællesskaber giver os et ambitiøst afsæt for den digitale omstilling, så vi kan gribe
digitaliseringens muligheder, understøtte kommunens

2

vækststrategi og fremtidssikre opgaveløsningen.
Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med
digitale løsninger og velfærdsteknologi og sætter dermed
retningen for en ambitiøs digital transformation af socialog sundhedsområdet i de kommende år. Udviklingens
hastighed gør, at vi skal være i stand til hurtigt at kunne
agere og udvikle os, og det kræver en fælles retning og
fundament.
Den overordnede strategiske tilgang i vores arbejde med
digitale løsninger og teknologi handler først og fremmest
om at tage pejling af borgeren, og om at skabe værdi og
nye løsninger med borgeren som medspiller. Vi fokuserer alle kræfter i organisationen på understøttelse af én
fælles kerneopgave. Arbejdet med digitale løsninger og
teknologi er dermed målrettet den fælles kerneopgave
som en integreret del af vores rehabiliterende tankesæt
og tilgang.

VISION
Digital transformation med værdi for borgeren
Denne strategi opstiller en ambitiøs vision for en digital transformation og en fælles værdiskabelse, der
understøtter borgerens gode liv. Vi vil gribe mulighederne i digitale løsninger og velfærdsteknologi til at
skabe værdi for borgere, medarbejdere og udnytte
kommunens ressourcer og vækstpotentiale.
Det betyder, at vi vil lykkes med en værdiskabende digital transformation, hvor digitale løsninger og teknologi:

• Er et integrerende element i den fortsatte udvikling
af løsningen af kerneopgaven
• Positionerer Aabenraa Kommune som en attraktiv
samarbejdspartner nationalt og internationalt

VISION

VISION
PRINCIPPER
STRATEGISKE SPOR

• Indgår som en fuldt integreret del af borgernes muligheder for at leve gode, aktive og selvstændige liv

Digital transformation med værdi for borgeren
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NYE MULIGHEDER I EN DIGITAL VERDEN
Udviklingen af nye løsninger giver løbende borgeren nye muligheder for at tage
ansvar for egen sundhed og leve aktive hverdagsliv uden behov for hjælp fra
kommunen.
Nye digitale løsninger og velfærdsteknologi kan
dermed indgå i forebyggelse, udskyde behov for
hjælp og understøtte selvhjulpenhed. Der udvikles
samtidig digitale løsninger og teknologier, der giver
nye muligheder for borgere i eget hjem og beboere
og medarbejdere på plejehjem og bosteder. Det er
teknologier som smart home teknologi, virtual reality
og sensorløsninger, der kan give nye muligheder for at
indgå i sociale relationer, være fysisk aktiv eller opleve
øget ro og tryghed.
Borgere og medarbejdere vil dermed fremadrettet
have adgang til en palet af digitale løsninger. Disse
løsninger skal kunne implementeres så enkelt og
hurtigt som muligt, så de nemt kan indgå i hverdagen
hos borgere og medarbejdere.
Med det stigende antal systemer og devices, hvor
borgeren selv opsamler egne sundhedsdata via fx
Internet of Things og wearables, stiger også mæng-
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den af data, der kan bringes i anvendelse og danne
grundlag for planlægning og fokuserede indsatser.
Det er derfor væsentligt at have de rette rammer på
plads for sikker og systematisk opsamling, lagring og
anvendelse af data.
Implementering af digitale løsninger og teknologi er en
forandringsproces for både borgere og medarbejdere, hvor det er vigtigt, at vi vælger enkle løsninger og
sikrer den rette understøttelse i anvendelsen. Det er
samtidig afgørende, at medarbejdernes faglighed bringes i spil i at se nye løsninger ind i borgernes behov
og i opgaveløsningen, og at borgere, medarbejdere og
ledere får de rette kompetencer.
De bedste løsninger er udviklet og kvalificeret i tæt
samarbejde med slutbrugerne og har deres behov
som omdrejningspunkt. Det giver derfor værdi at indgå
i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om nye løsninger.

PRINCIPPER FOR ARBEJDET MED
DIGITALE LØSNINGER OG TEKNOLOGI
Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi tager afsæt i 3
styrende principper, der er gældende for samtlige områder, indsatser og aktiviteter.
DET HANDLER OM BORGEREN OG DET SKAL
ALTID GIVE MENING
Digitale løsninger og teknologi skal give mening
og værdi for borgere, pårørende og medarbejdere.
Indsatser med digitale løsninger henvender sig
ligeledes til pårørende. Det er vigtigt, at løsningerne
møder borgere og pårørende der, hvor de er socialt,
sundhedsmæssigt og tager hensyn til deres digitale
kompetencer. Uanset om det drejer sig om digitalisering af opgaveløsningen, nye anvendelser af data, nye
løsninger i borgerens eget hjem, eller når borgeren
deltager i udvikling af nye løsninger, har vi et klart
fokus på etik og værdighed, frihed og selvstændighed.
Vi tager altid udgangspunkt i borgeren.
VI HAR UDSYN, FREMMER NYTÆNKNING OG
SAMARBEJDER
Vi griber aktivt digitaliseringens muligheder for at forny
opgaveløsningen og skabe værdi for borgeren. Vi
lader os inspirere og udfordre af vores omverden og i

samarbejder med innovative partnere. Vi er ambitiøse
og afprøver gerne digitale løsninger og ny teknologi i
lille skala for senere at kunne udbrede i større skala.
Vi holder fokus på, at borgere og medarbejdere spiller
de centrale roller i udvikling og anvendelse af nye digitale løsninger og velfærdsteknologi, fordi de løsninger,
der virker bedst, udvikles og kvalificeres i samspil
mellem brugere og udviklere.
VI SKABER VÆRDI PÅ FLERE BUNDLINJER
Vi har en helhedsorienteret tilgang til digitale løsninger
og velfærdsteknologi, hvor vi skaber værdi på flere
bundlinjer. Vi tager først og fremmest udgangspunkt
i at skabe værdi for og med borgeren og samtidig
søger vi også de gevinster, der er for medarbejderen,
for at understøtte kommunens vækststrategi og for at
udnytte ressourcerne bedst muligt. Vi arbejder derfor
konsekvent med implementering af digitale løsninger
og velfærdsteknologi med fokus på effekt.

Borger
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Fastholdelse

Arbejdspladser
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Forebyggelse
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Handlerum
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For at indfri visionen fokuseres indsatsen i fem strategiske spor, der
tilsammen sætter retning og rammer for arbejdet med digitale løsninger
og velfærdsteknologi.

DIGITALE MULIGHEDER I EGET HJEM
DET VIL VI
• Vi vil sammensætte en palet af løsninger, som giver
nye muligheder for at styrke forebyggelse, udskyde
behov for hjælp og understøtte selvhjulpenhed. Vi
vil dermed give borgeren viden om og adgang til
løsninger som kan holde borgeren uafhængig af det
kommunale system og mest mulig aktiv. Den palet
vil være under løbende udvikling.
• Vi vil bruge digitale løsninger og velfærdsteknologi
til at levere den enkleste ydelse til borgeren, som
understøtter borgerens egenmestring mest muligt.
Hvis borgeren har konkret behov for en kommunal
ydelse, visiteres først til en digital eller velfærdsteknologisk løsning ud fra en faglig vurdering.
• Vi vil udbrede løsninger, der tager udgangspunkt i
konkrete behov og øger fleksibiliteten i borgerens
kontakt med kommunen og i måden, støtte og ydelser leveres på, så det giver mening og værdi for den
enkelte.
• Vi vil arbejde målrettet på, at alle borgere og deres
pårørende, der kan få gavn af digitale løsninger og
velfærdsteknologi får adgang til disse løsninger
og understøttes i anvendelsen.

6

DET GØR VI
Vi tester, udvikler og implementerer digitale løsninger og velfærdsteknologi, som udskyder behovet
for hjælp, understøtter borgerens egenmestring og
rehabilitering og tager afsæt i konkrete behov ud fra
en faglig vurdering. Det betyder, at vi benytter velfærdsteknologi i forebyggelsesindsatsen og konsekvent integrerer digitale løsninger i driften, så vi som
udgangspunkt altid anvender digitale løsninger og
velfærdsteknologi som en del af eller hele opgaveløsningen, hvor det giver mening for borgerens behov og
frigør ressourcer i driften.
Som start på denne del af den digitale transformation implementeres i 2019-2020 bl.a. telemedicin til
borgere med KOL. I samme periode implementeres
skærmbesøg til alle relevante målgrupper.
MÅLSÆTNING
Målsætningen for 2022 er, at digitale løsninger og
velfærdsteknologi, som udskyder behov for hjælp
og understøtter borgeren i at være mest muligt
selvhjulpen i eget hjem er konsekvent
implementeret i driften.

DIGITALE MULIGHEDER I BOTILBUD
DET VIL VI
• Vi vil sikre, at beboere på plejehjem og bosteder har
adgang til de digitale løsninger og teknologier, der
giver de bedste muligheder for, at de kan fastholde
eller forbedre deres funktionsniveau og indgå i
sociale fællesskaber.
• Vi vil sikre, at implementering af digitale løsninger
og velfærdsteknologi i kommunens botilbud sker
med udgangspunkt i og under hensyntagen til den
enkelte borgers konkrete funktionsniveau og behov
og ud fra de samlede behov for hverdagen i det
enkelte botilbud.
• Vi vil i lige så høj grad sikre, at digitale løsninger
og ny teknologi implementeres til understøttelse af
effektive arbejdsgange og frigørelse af ressourcer,
så medarbejderne får mest mulig tid til samvær med
beboerne.

DET GØR VI
Vi implementerer digitale løsninger og ny velfærdsteknologi på plejehjem og bosteder efter behov, så vi
fremtidssikrer kommunens botilbud. Vi tænker samtidig
digitale løsninger og velfærdsteknologi ind i nybyggeri.
Vi inddrager pårørende og beboernes nærmiljø og
implementerer en samlet palet af digitale løsninger og
velfærdsteknologi, der giver livskvalitet og tryghed for
beboere og medarbejdere, forbedrer arbejdsgange og
giver øgede muligheder for aktivitet og fastholdelse
af sociale relationer. Vi udvælger og implementerer
løsninger ud fra en individuel gennemgang af hvert
botilbuds behov og ønsker. Løsningerne skal møde
borgeren og dennes pårørende/ressourcepersoner,
der hvor de er, socialt og sundhedsmæssigt og under
hensyntagen til deres digitale kompetencer.
MÅLSÆTNING
Målsætningen for 2022 er, at alle plejehjem og
bosteder er blevet opgraderet med relevante digitale
løsninger og teknologier, der understøtter borgerens
gode hverdagsliv, kvalitet og effektive arbejdsgange.
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UDVIKLING I DIGITALE FÆLLESSKABER
DET VIL VI
• Vi vil samarbejde med innovative virksomheder,
start-ups, uddannelsesinstitutioner, sygehuse og
forskningsinstitutioner om test og udvikling af digitale løsninger.
• Vi vil arbejde aktivt med profilering af Aabenraa
Kommune som innovativ samarbejdspartner og
herigennem udbygge Aabenraa Kommunes position
som foregangskommune på området.
• Vi vil bidrage til at løfte på Vækststrategiens ambition
om at udvikle flere successer med digitalisering som
omdrejningspunkt, der kan gøre os verdenskendte.
• Vi vil fremme nytænkning og understøtte medarbejderes og borgeres ønske om at gå nye veje og
afprøve nye løsninger på konkrete behov.
DET GØR VI
Vi gør os umage for at være en attraktiv partner, der skiller
sig ud ved vores praksisnære tilgange til udvikling, hvor
vores virkelighed er borgernes living lab. Vi kalder det
livingtech Aabenraa. Vi vidensdeler generøst med andre
kommuner og prioriterer samarbejde på tværs af sektorer.

Vi indgår i nationale og internationale projekter og
samarbejder, hvor vi kan være med til at udvikle og
teste digitale løsninger og teknologi, der kan komme
kommunens borgere og medarbejdere til gavn. Vi
tager aktiv del i klyngesamarbejde og forskningsprojekter, hvor vi kan få og skabe viden, der kan
understøtte brugen af digitale løsninger og teknologier.
Vi går forrest og prioriterer ressourcer til at teste løsninger i lille skala, for at nå frem til det, der virker og giver
mening for borgere, medarbejdere og organisation i stor
skala. Samtidig er vi bevidste om, at det kræver risikovillighed og mod, for det er et område, hvor vi endnu ikke
kender mulighederne eller potentialet til fulde.
MÅLSÆTNING
Målsætningen for 2022 er, at vi har udbygget vores
position som attraktiv international samarbejdspartner inden for digitale løsninger og velfærdsteknologi.
Vi har derigennem profileret Aabenraa Kommune
positivt og bidraget til udvikling af digitale fællesskaber og opfyldning af vækststrategiens målsætning for
Sammen om de sunde løsninger.

FREMTIDENS DIGITALE KOMPETENCER
DET VIL VI
• Vi vil arbejde med digital dannelse og sikre, at både
borgere, medarbejdere og ledere har de nødvendige
digitale kompetencer til at anvende digitale løsninger
og ny velfærdsteknologi som en naturlig del af hverdagen.
• Vi vil bringe medarbejdernes faglighed i spil i understøttelse af borgernes anvendelse af ny velfærdsteknologi, så teknologien ikke skaber barrierer, men
giver borgerne nye muligheder. Det betyder samtidig
videreudvikling af fagligheden, så medarbejderen kan
rådgive borgeren i håndtering af egne sundhedsdata
og i den store tilgængelighed af nye løsninger.
• Vi vil anvende digitale læringsmiljøer som redskaber
i oplæring og accelerere samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om digitale kompetencer hos
morgendagens medarbejdere.
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DET GØR VI
Vi udarbejder i 2018-2019 en generel afdækning af det
digitale kompetencebehov hos ledere og medarbejdere for dernæst at sætte ind med kompetenceløft efter
behov på de enkelte områder og generelt i forhold til
teknologier, der anvendes på tværs af organisationen.
Vi tager udgangspunkt i KLs redskaber til udvikling
af fremtidens digitale kompetencer hos ledere og
medarbejdere. Samtidig samarbejder vi med uddannelsesinstitutionerne om at skabe bedre sammenhæng
mellem undervisning og praksis, så vi sammen kan
løfte opgaven med at integrere digitale kompetencer i
uddannelserne og dermed i medarbejdernes faglighed.
MÅLSÆTNING
Målsætningen for 2022 er, at vi i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har etablereret et fælles digitalt
læringsmiljø og at borgere, medarbejdere og ledere i
Social & Sundhed har kompetencerne til at anvende
digitale løsninger og velfærdsteknologi som en naturlig
del af hverdagen
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DIGITAL INFRASTRUKTUR OG DATA
DET VIL VI
• Vi vil gøre det enklere for borgere og medarbejdere
at anvende digitale løsninger og velfærdsteknologi.
Vi vil derfor skabe de bedste forudsætninger for
implementering, anvendelse og drift af løsningerne.
• Vi vil standardisere processer og løbende tilpasse
og genbruge løsninger på tværs af organisationen
frem for at opfinde nye.
• Vi vil skabe fælles rammer, der sikrer sammenhæng
mellem de systemer, der anvendes i Social & Sundhed og øger hastigheden og sikkerheden i forbindelse med implementering af nye løsninger.
• Vi vil have fokus på dataetik og tillid, som er vigtige
parametre i at udnytte mulighederne i øget dataopsamling og nye digitale løsninger. Vi vil derfor være
kendetegnet ved ansvarlig og sikker dataanvendelse og sikre, at vi lever op til nationale og internationale standarder og lovgivning om datasikkerhed.
• Vi vil skabe muligheder for systematisk opsamling
og anvendelse af data og udnytte data struktureret i
forhold til prognoser, planlægning og budgetlægning
og være forberedt på inddragelse af borgers egne
data.
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DET GØR VI
Vi etablerer fælles krav og rammer for anskaffelse og
implementering af digitale løsninger og velfærdsteknologi, så anskaffelse og implementering gøres så enkel som
muligt og de enkelte løsninger fungerer på en sammenhængende måde for borgere og medarbejdere.
Vi arbejder aktivt med at skabe de nødvendige forudsætninger for succesfuld integration af velfærdsteknologi og digitale løsninger ved at sikre den nødvendige support og understøttelse af anvendelse.
Denne support skal være let og tilgængelig og forankres i eksisterende funktioner i organisationen.
Vi forbereder os på at arbejde struktureret med data
med fokus på dataetisk ansvarlighed således at vi
lever op til alle nationale og internationale krav til
sikkerhed og overholdelse af standarder. Samtidig
skaber vi de nødvendige lokale forudsætninger for, at
vi kan implementere tværsektorielle telemedicinske
løsninger til bl.a. kronikere ved at genbruge implementeringserfaringer på tværs af organisationen.
MÅLSÆTNING
Målsætningen for 2022 er, at det er enkelt at implementere og anvende nye digitale løsninger i Social &
Sundhed og at eksisterende funktioner i organisationen håndterer de nye løsninger. Endelig så anvendes
data struktureret og understøtter prognoser, planlægning og fokus på værdi og effekt.

REALISERING AF STRATEGIEN
Vi vil sætte handling bag ord ved at investere i realisering af strategien.
Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, som samlet set skal realisere strategiens vision
og spor. De årlige handleplaner fungerer samtidig som
porteføljestyringsværktøj, der skal sikre sammenhæng
mellem prioritering af konkrete indsatser og udmøntning af strategiens vision og målsætninger. Der følges
op med en årlig afrapportering. Handleplan og årlig
afrapportering forelægges social- og sundhedsudvalget, bl.a. som led i budgetprocessen.
For at skabe kort vej fra tanke til handling og de bedste
betingelser for udviklings- test- og implementeringsforløb forankres ansvar for gennemførelse af projekter,
indsatser og implementeringer i Social & Sundheds

ledelsesstruktur med central styring og decentral ledelse. Eksternt samarbejde, ledelsessupport, kommunikation og koordinering mellem aktiviteter på tværs af
forvaltningen understøttes med central programledelse.
Nye ideer er vigtige, derfor skal det være let at kontakte os med sine gode ideer. Kommunens hjemmeside for velfærdsteknologi er indgangen for borgere,
medarbejdere, samarbejdspartnere og virksomheder,
der kan se et behov, har en god ide, vil være med til
at teste en ny løsning eller på anden måde indgå i et
innovativt samarbejde.
Læs mere på
WWW.LIVINGTECHAABENRAA.DK
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