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Forord
I Aabenraa Kommune har vi gennem de
seneste år arbejdet målrettet med digital
sundhed og velfærdsteknologi. I 2021 blev
der arbejdet ud fra strategien ’Det gode liv i
digitale fællesskaber’, som blev godkendt i
oktober 2018. I 2022 er det høje
ambitionsniveau bibeholdt med strategien
’Et bedre liv – med velfærdsteknologi’.
Med borgeren og borgerens oplevelse for
øje skaber vi værdi på fire bundlinjer –
nemlig Borger, Medarbejder, Ressourcer og
Vækst. At skabe værdi på de fire bundlinjer
er pejlemærke, både når vi tager en
konkret digital løsning eller
velfærdsteknologi i brug, og når vi ser på
den samlede indsats på tværs af Social &
Sundhed. Fra 2022 har vi tilføjet en femte
værdi: Bæredygtighed.
I Statusrapporten 2021 præsenteres status
på arbejdet med digital sundhed og velfærdsteknologi i det forgangne år.
Helt konkret præsenteres resultater og
status på de handlinger, som blev i gangsat
med Handleplan 2021 for Digital Sundhed
og Velfærdsteknologi.

Rapporten er bygget op på den måde, at
først præsenteres de samlede resultater på
tværs af de strategiske spor og handlinger
med eksempler på, hvordan teknologierne
har givet værdi.
Derefter beskrives indsatser og
dertilhørende handlinger for hvert af de fem
strategiske spor fra den nu tidligere strategi
’Det gode liv i digitale fællesskaber’. Her
præsenteres resultaterne for hver handling.
Til sidst synliggøres resultaterne i forhold til
de fire bundlinjer.
På den måde synliggør statusrapporten i sin
helhed, hvordan Social & Sundhed i 2021
gennem digitale løsninger og
velfærdsteknologi har skabt værdi.
COVID-19 har også i 2021 påvirket
arbejdet med digital sundhed og
velfærdsteknologi. Nogle teknologier har
understøttet arbejdet i særlige situationer.
Mange løsninger havde dog sværere vilkår
på grund af nedlukning af tilbud i primo
2021 og forsyningsvanskelighederne.
God læselyst.
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Resume
I 2021 har vi haft en samlet portefølje på
50 konkrete projekter, der har arbejdet
målrettet med at afprøve og implementere
en bred vifte af digitale løsninger og
velfærdsteknologier.
Overordnet har der været en positiv
udvikling i de 50 projekter, der primo 2021
startede som 42 afprøvningsprojekter og 8
implementeringsprojekter. Ved udgangen af
2021 viste resultaterne for projekterne, at:
 21 forsætter som afprøvningsprojekter
 3 forsætter som implementering
 21 er sat i drift
 5 er ikke gennemført pga. ringe resultater
og er derfor afsluttet.
Som beskrevet i forordet, har COVID-19
haft stor indflydelse på projekterne. Derfor
skal ovenstående tal forstås ud fra en
virkelighed, hvor projekterne har mødt
ekstraordinær modstand i form af
nedlukninger, stor fokus på at opretholde
den daglige drift og forsyningsvanskeligheder i forbindelse med indkøb af
ny teknologi.

Vi skaber værdi på flere bundlinjer
Rapporten synliggør 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. Samtidig søger vi også de
gevinster, der er for medarbejderen, for at
understøtte kommunens vækststrategi, for
at handle bæredygtigt og for at udnytte
ressourcerne bedst muligt. Vi arbejder
derfor konsekvent med implementering af
digitale løsninger og velfærdsteknologi med
fokus på værdi.
Vi løfter på et højt ambitionsniveau
Gennem arbejdet med digitale løsninger og
velfærdsteknologi i 2021 løfter vi på det
høje ambitionsniveau om at skabe en digital
transformation, der skaber værdi for
borgeren, som beskrevet i strategien ”Det
gode liv i digitale fællesskaber”.
Derudover bidrager resultaterne også til at
realisere målsætninger i kommunens
Vækststrategi 2018-2030 og målene i
Vækstplan 2022.
Arbejdet er en investering i fremtidens
velfærd. Det handler om borgeren og om at
finde de rette løsninger og udnytte de
muligheder, som teknologierne giver. Vi
tror på, at digitale løsninger og
velfærdsteknologi er vejen frem, så længe
vi tager de rette valg og sikrer, at
løsningerne er til gavn for borgerne.
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Digitale muligheder i eget hjem
Øget fleksibilitet i hjemmet
I 2021 er skærmbesøg blevet en fast del af
hverdag i driften. Der anvendes nu
succesfuldt skærmbesøg i Hjemmeplejen,
Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel,
Hjernecenter Syd, Autismecenter Syd, Bo &
Aktivitet og i enkelte tilfælde, hvor det
giver mening for borgeren, i
sundhedsplejen.
I Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel
anvendes skærmbesøg ved ca. 230
borgere, hvoraf 153 borgere har faste
besøg over skærm mindst en gang om
ugen. En medarbejder har beskrevet et
eksempel, hvor skærmbesøg kan føre til
mere fleksibilitet: ”Det er nogen gange
nemmere at omlægge støtten til Nexus
video [skærmbesøgsløsning], hvis der skal
følges op på aftaler af praktisk karakter i
borgers eget hjem. Fx Hvis en borger skal
vise at de følger en struktur i forhold til
rengøring, indkøb mm.”
Samtidig påpeger borgerne også
fleksibiliteten som en af de helt store
gevinster: ”Jeg synes det er godt, at jeg
stadigvæk kan få min vejledning, selvom
jeg er på besøg hos min mor i Tønder”. En

anden borger ser også en fordel i, at
opfølgningen nu kan ske når den er
nødvendig, og ikke når det passer ind i
skemaet: ”Det har været en fordel, at
kunne vise det jeg selv har gjort, for at
overholde de aftaler jeg har med min
Vejleder”.
I 2021 har HjælpemiddelHuset afprøvet og
implementeret anvendelsen af
behandlerbrikse i stedet for plejesenge ved
udvalgte borgere. Behandlerbrikse er
lettere, fylder mindre i borgeres hjem og er
lettere at transportere. Det er også muligt
for borgere at blive udskrevet i weekender,
da plejepersonale kan afhente en
behandlerbriks på et nøddepot.
I 2022 fortsætter skærmbesøg som en
almindelig del af driften i de fleste centre.
Der vil dog være øget fokus i Bo & Aktivitet
og Autismecenter Syd. Sidstnævnte
afprøver en udvidelse af skærmbesøg til at
omfatte flere aktører i borgeres møde med
kommunen.
Behandlerbrikse fortsætter i 2022 som en
fast del af den daglige drift.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digitale muligheder i eget hjem’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
”at digitale løsninger og velfærdsteknologi, som udskyder behovet for hjælp og understøtter
borgeren i at være mest muligt selvhjulpen i eget hjem, er konsekvent implementeret i driften.”
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Digitale muligheder i eget hjem
Selvhjulpenhed i eget hjem
I 2021 påbegyndte afprøvning af wearables
og monitorering af psykisk sårbare borgere
i eget hjem. Projektet har til formål, at
understøtte en tryg og selvstændig hverdag
for borgerne. I alt har 9 borgere afprøvet
forskellige redskaber med positiv effekt.
En borger har udtalt: ”Brugen af
monitorering har hjulpet med at give
indsigt i mine søvn- og aktivitetsvaner,
samt indsigt i hvor jeg kan gøre tingene
bedre. Desuden hjælper Monsenso på at
reflektere over dagen, hvilket kan gøre det
nemmere at vende en dårlig dag til en god
dag. Jeg husker min medicin bedre end før,
grundet alarm på både ur og app, og jeg
føler mig mere bevidst om mig selv og mine
vaner efter den tid jeg har brugt disse
redskaber.”
Derudover har en medarbejder udtalt: ”Vi
har mulighed for at få et helt billede af
borgerens dagligdag, hvor søvn og
aktivitetsniveau har en stor indflydelse på
borgerens funktionsniveau. Med
monitorering kan vi bedre støtte borgere til
en sundere livsstil, som i sidste ende kan
give dem bedre livskvalitet og muligvis
større selvstændighed.”

Borgere har igennem buret mulighed for, at
afhente udvalgte hjælpemidler med en
kode de får tildelt. Det betyder, at borgere
hurtigere kan få adgang til hjælpemidler
end ved levering. De vil også være i stand
til at afhente hjælpemidler uden for
HjælpemiddelHusets åbningstider.
I 2021 påbegyndte arbejdet med en ny
hjemmeside, der kan gøre borgere mere
selvhjulpen igennem øget
informationstilgængelighed. Hjemmesiden
er forankret i Tale-, Høre-, Syn og
HjælpemiddelHuset. Forventningerne er, at
borgere og pårørende kan finde
informationer omkring småjusteringer af
deres hjælpemidler uden for åbningstiden.
Arbejdet med hjemmesiden fortsætter i
2022.
Der blev i 2021 planlagt et projekt om
overvægtige børn og unges vægttab på
tværs af sektorer. Projektet er blevet aflyst,
da regionen bibeholder opgaven.
Monitorering og arbejdet med hjemmesiden
for HjælpemiddelHuset og Tale-, Høre-, Syn
fortsætter i 2022. Afhentningsburet er fuldt
implementeret og en almindelig del af
hverdagen.

I 2021 er der blevet opsat et
afhentningsbur hos HjælpemiddelHuset.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digitale muligheder i eget hjem’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
”at digitale løsninger og velfærdsteknologi, som udskyder behovet for hjælp og understøtter
borgeren i at være mest muligt selvhjulpen i eget hjem, er konsekvent implementeret i driften.”
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Digitale muligheder i eget hjem
Et godt og aktivt liv med trænings- og forebyggelsesløsninger
I 2021 er digitale træningsløsninger blevet
færdigimplementeret som en del af
genoptrænings- og vedligeholdende forløb.
Redskaberne indgår fremadrettet som en
fast del af hverdagen i driften. De digitale
redskaber giver borgerne mulighed for at
træne korrekt imellem deres aftaler hos
Træning & Forebyggelse. En medarbejder
udtaler: ”Exorlive [en træningsapp]
illustrerer træningsøvelser rigtig godt,
hvilket gør at jeg trygt kan lade borgerne
træne selvstændigt indtil næste opfølgning i
vores træningslokaler. Ved opfølgning
tilpasses træningsprogrammet. Der kan
f.eks. være behov for nye udfordringer for
at nå endnu tættere på
genoptræningsforløbets endelige mål.”

mere normale tider større succes med
andre løsninger og fysiske møder.

En anden medarbejder udtaler om et andet
redskab: ”ICURA Activity [digital
træningsløsning] giver borgeren bedre
mulighed for at træne dagligt, da borgeren
kan træne, når der er overskud til det og
derved få flere succesoplevelser med
træningen. For nogle borgere virker det
motiverende, at de løbende kan følge deres
træning, og ved, at vi som terapeuter også
kan følge med i det. Vi kan desuden altid
vejlede borgeren ud fra borgerens aktuelle
aktivitetsniveau.”

I Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel
implementeres e-sport for socialt udsatte
borgere for at afhjælpe isolation og angst.
Medarbejdere oplever, at tilbuddet gør en
stor forskel for brugerne. I 2021 har ca. 1520 borgere deltaget på et e-sport hold.
Covid-19 og pladsrestriktioner har dog
været en stor udfordring. Der forventes
derfor større tilslutning i det kommende år.
En borger har udtalt: ”Det er et sted jeg
kan komme og glemme stress og andet rod
inde i hovedet. Der er plads til at være sig
selv. Jeg tæller ned til det bliver torsdag.”

I Sundhedscentret er der blevet
implementeret en digital løsning til
livsstilsændring. I 2021 lå der et særligt
fokus på anvendelse af appen Liva til
rygestop. Løsningen var en succes under
coronanedlukningen. Der opleves dog i

Træningsteknologier og Liva er fuldt
implementeret og fortsætter som en
almindelig del af hverdagen. Virtual Reality
og e-sport fortsætter
implementeringsprocessen i 2022.

I 2021 er der fortsat blevet afprøvet Virtual
Reality som et træningsredskab til
socialisering, håndtering af udfordringer
med aktiviteter i hverdagen og fysisk
træning. Især den fysiske træning er taget
godt imod af borgere og medarbejdere. En
borger udtaler sig: ”Det er en sjov og hård
måde at dyrke motion på, jeg er ikke
opmærksom på hvor hårdt eller hvor meget
jeg har dyrket motion når jeg har VR brillen
på. Det sjove er, at jeg kan dyrke det
sammen med andre via VR brillen og man
kan konkurrere mod hinanden og
personalet.”

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digitale muligheder i eget hjem’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
”at digitale løsninger og velfærdsteknologi, som udskyder behovet for hjælp og understøtter
borgeren i at være mest muligt selvhjulpen i eget hjem, er konsekvent implementeret i driften.”
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Digitale muligheder i botilbud

Bedre kommunikation med øget inddragelse af borgere, samarbejdspartnere
og pårørende med kommunikationsteknologier
I 2021 er tablets og kommunikations- og
planløsningsværktøjer færdigimplementeret
hos borgere på bosted for
udviklingshæmmede. Alle borgere der
ønsker og kan håndtere det, har fået en
tablet i deres lejlighed. På tabletten har
borgere lettilgængelige informationer om
deres hverdag. De kan fx se menuen til
frokost og aftensmad, de kan se deres
kalender og hvilke medarbejdere der er på
arbejde. Det giver borgere en øget
selvstændighed og egen mestring i deres
hverdag.
I aktivitetscentret for borgere med
erhvervet hjerneskader er der i 2021 blevet
opsat informationstavler. Borgere har nu
mulighed for, selv at kunne navigere i
centret. Derudover har de og pårørende let
adgang til nødvendige informationer.

I 2021 er der blevet afprøvet en social
robot i Café og Klub Møllemærsk. Robotten
er en stor succes til danseaftener og
underholdning. I 2022 fortsætter
afprøvningen, om robotten vil kunne
anvendes i det daglige pædagogiske
arbejde på botilbuddet Møllemærsk. På
billedet kan der ses, hvor stor glæde
robotten Bertha spreder hos borgere.
Det har ikke været muligt at tilbyde virtuel
kommunikation ved borgere der udskrives
fra sygehuset til Special- &
Rehabiliteringscentret. Projektet afsluttes
med mulighed for genopstart.
Arbejdet med den sociale robot fortsætter i
2022 imens tablets i lejligheder på botilbud
og informationstavler i aktivitetscenter for
borgere med erhvervet hjerneskade er fuldt
implementerede. De fortsætter i 2022 som
en almindelig del af hverdagen.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digitale muligheder i botilbud’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
Målsætningen for 2022 er, at alle plejehjem og bosteder er opgraderet med relevante digitale
løsninger og velfærdsteknologi, der understøtter borgerenes gode hverdagsliv, kvalitet og effektive
arbejdsgange.
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Digitale muligheder i botilbud

Kognitiv træning med
aktivitetsteknologier og Virtual
Reality
I 2021 er der blevet udbredt teknologier
der træner borgeres kognitive
funktionsevne. Det er bl.a. sket i form af
Virtual Reality på plejehjem og dagtilbud.
Virtual Reality kan give borgere en
oplevelse, som de har drømt om hele livet.
Borgere kan også genopleve huse og stuer
der er indrettet som deres barndomshjem.
Afprøvningen af Virtual Reality har dog vist,
at der er få borgere der nyder oplevelsen
med brillerne på.
Der er større succes med Virtual Reality til
andre målgrupper. En medarbejder fra
Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel
udtaler sig: ”VR eksponering kan være et
godt første skridt for borger til at arbejde
med noget, som er meget ubehageligt, som
at være sammen med andre, at tage
bussen, hvor borgeren kan øve strategier.
VR eksponering føles mindre farlig for
borgere, end eksponering i virkelig verden,
og det er med til at motivere borgeren til at
arbejde med det, borgeren har svært ved.”

Øget trivsel gennem
sanseteknologier
I 2021 er der i flere centre på
socialområdet blevet arbejdet med
sanseteknologier. Teknologierne er med til
at stimulere borgere med sansemæssige
udfordringer til øget trivsel, overskud og
velvære. Igennem projektet er der kommet
et øget fokus på, hvordan forskellige stimuli
har indvirkning på borgere og deres
hverdag. En medarbejder har udtalt sig:
”Hvor er det fedt, at vi gennem projektet er
blevet mere opmærksomme på at bruge
sanseteknologi. Og på den måde højner
fagligheden i vores arbejde.”
Borgere er også meget glade for projektet,
der både har sat fokus på nyindkøbt
teknologi, men også på sanseteknologier
der allerede findes i kommunen. En borger,
der ofte slapper af i en speciel gyngestol
med motor: ”dæ æ så dajle å læg i den
hæe.”
Arbejdet med sanseteknologier fortsætter i
2022.

I 2021 er der i Center for Job & Uddannelse
arbejdet med forskellige motionsredskaber
som fx Virtual Reality briller og et
aktivitetsgulvet. Aktivitetsgulvet opfordrer
til motion igennem leg og sjove
udfordringer.
I 2022 fortsætter projekterne
implementeringen.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digitale muligheder i botilbud’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
Målsætningen for 2022 er, at alle plejehjem og bosteder er opgraderet med relevante digitale
løsninger og velfærdsteknologi, der understøtter borgerenes gode hverdagsliv, kvalitet og effektive
arbejdsgange.
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Udvikling i digitale fællesskaber

Kvalitet og fleksibilitet med teknologi
I 2021 er den intelligente sensorble blevet
udrullet til alle plejehjem i Aabenraa
Kommune. Derudover er bleen blevet
afprøvet i Hjemmeplejen og Autismecenter
Syd. Afprøvning af bleen i Autismecenter
Syd og Hjemmeplejen fortsætter i 2022 for
at samle data nok til en evaluering. Der
tegner sig dog det klare billede, at den
intelligente sensorble skaber kvalitet for
borgere og medarbejdere i begge centre.
En medarbejder i hjemmeplejen udtaler:
”Borgeren har fået bedre livskvalitet og
oplever at vi ikke behøver at komme på
forskellige tidspunkter, fordi vi via vores
app kan lokalisere, hvornår der er behov for
bleskift.”
På Special- & Rehabiliteringscentret er der i
2021 blevet implementeret en
blærescanner. Personalet kan via den
mobile blærescanner scanne borgere med
vandladningsbesvær og uro for at
forebygge og reducere urinvejsinfektioner.
Scanneren bliver gennemsnitlig brugt 10-15
gange om ugen og skaber stor værdi for
borgere og medarbejdere. Der kan nu ofte

undgås at lægge kateter og der er færre
opkald til udekørende sygeplejersker i
aftenvagter.
Det har ikke været muligt at afprøve
teknologier til vasketøj og foldning heraf på
plejehjem. Teknologien er blevet forsinket
pga. Covid-19. Projektet er afsluttet med
mulighed for genoptagelse når teknologien
er moden.
I Hjernecenter Syd er der blevet afprøvet
elektronisk booking med rutevejledning til
gå-møder. Medarbejdere bliver opfordret til
at tage små møder gående. Hertil kan der
anvendes en app der viser en rute på den
længde, som mødet vurderes til vil vare.
Projektet har blandet succes, alt afhængig
af vejr og vane.
Blærescanneren, gå-møder og den
intelligente sensorble på plejehjem er fuldt
implementerede og en almindelig del af
hverdagen. Den intelligente sensorble ble
vil i 2022 fortsætte afprøvning på
Autismecenter Syd og i Hjemmeplejen.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor Udvikling i digitale fællesskaber’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
Målsætningen for 2022 er, at vi har udbygget vores position som attraktiv international
samarbejdspartner inden for digitale løsninger og velfærdsteknologi. Vi har derigennem bidraget til
udvikling af digitale fællesskaber og opfyldning af vækststrategiens målsætning for Sammen om de
sunde løsninger.
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Udvikling i digitale fællesskaber
Nem og målrettet kommunikation med kommunen
I 2021 er der påbegyndt afprøvning af
fremmøderegistrering i Træning &
Forebyggelse. Fremmøderegistreringen gør
det muligt for medarbejdere at se, hvornår
borgere er ankommet. Det er også en hjælp
for borgere, da de kan være i tvivl, om de
skal melde deres ankomst i bygningen.
Dette er nu mere klart i form af en tablet,
hvor borgeren scanner sig ind med sit
sygesikringskort eller ved at indtaste cpr.
nr.
Der er i samarbejde med en lokal
virksomhed igangsat udviklingen et menuog madbestillingsmodul til en allerede
implementeret kommunikationsteknologi på
plejehjem. Forventningen er, at modulet
skal gøre hverdagen lettere for borgere,
pårørende og køkkenet. Borgere kan se,
hvilken menu der bliver serveret af

køkkenet. Samtidig kan borgere, pårørende
eller medarbejdere afmelde borgere fra
måltider, hvis de fx er inviteret hjem til
pårørende.
Det har ikke været muligt at afprøve en
touchskærmløsning i Rådgivning Social &
Sundhed, da tilbuddet er lukket. Derudover
har det ikke været mulig at gennemføre
projektet om en digital og tværsektoriel
løsning til graviditetsforløb. Projektet er
udskudt til 2022 pga. Covid-19.
Fremmøderegistrering udbredes i 2022 til
Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel,
udvalgte sygeplejeklinikker og Center for
Sundhedsfremme & Forebyggelse.
Madmodulet vil blive en almindelig del af
hverdagen i 2022.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor Udvikling i digitale fællesskaber’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
Målsætningen for 2022 er, at vi har udbygget vores position som attraktiv international
samarbejdspartner inden for digitale løsninger og velfærdsteknologi. Vi har derigennem bidraget til
udvikling af digitale fællesskaber og opfyldning af vækststrategiens målsætning for Sammen om de
sunde løsninger.
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Fremtidens digitale kompetencer

Konkrete færdigheder til at arbejde med digitale færdigheder
I 2021 er borgere blevet oplært i at
anvende nye digitale løsninger i takt med,
at de bruges som del af den støtte, den
enkelte borger får.
I 2021 har medarbejderne i de områder,
hvor der er introduceret nye digitale
løsninger som f.eks. monitorering,
sanseteknologier og virtual reality
gennemført relevant færdighedstræning i
brugen af den konkrete løsning.

Fra 2020 tilbydes undervisning i
skærm/video-kommunikation som del af
programmet for nyansatte fra Social &
Sundheds kompetenceudviklingscenter.
Nyansatte vil herigennem få de relevante
færdigheder til at udføre skærmbesøg og
gøre nye borgere tryg i forløbet.
Igennem færdighedstræning har
medarbejdere, borgere og ledere fået de
nødvendige kompetencer til at anvende
digitale løsninger og ny velfærdsteknologi
som en naturlig del af hverdagen.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Fremtidens digitale kompetencer’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
Målsætningen for 2022 er, at vi i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har etableret et fælles
digitalt læringsmiljø og med afsæt heri sikret, at samtlige medarbejdere og ledere i Social &
Sundhed har de rette digitale kompetencer.
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Digital infrastruktur og data

Øget patientsikkerhed gennem
digital understøttelse
I 2021 har vi påbegyndt afsøgning af
markedet omkring digitale oversigtstavler,
der understøtter tidlig opsporing. Formålet
med de digitale tavler er, at medarbejdere i
hjemmeplejen får et digitalt redskab til
deres tavlemøder. Det forventes, at en
digital løsning vil øge sikkerheden for
borgeren gennem monitorering og tidlig
opsporing. Projektet forstætter i 2022.
I 2021 er den nationale udrulning af
telemedicin til borgere med KOL blevet
yderligere udskudt.

Digital understøttelse af
arbejdsgange
I 2021 har der været en øget fokus på
intern videokommunikation til
informationsudveksling mellem
driftsenheder i Social & Sundhed. Dette har
været en stor succes. Fx oplever man i
hjemmeplejen, at møderne blandt ledere er
blevet kortere men hyppigere, da der
spares kørsel. De hyppigere møder har øget
den oplevede kvalitet for medarbejdere, da
problemer og andre emner hurtigere
drøftes af lederne end tidligere.

I hjemmeplejen er der i 2021 blevet
implementeret en app, der gør det nemt og
hurtigt for medarbejdere at registrere
kilometer og skader på biler. Det sparer tid
for både hjemmehjælperne og den ansatte,
der sørger for vedligehold og tjek på
bilerne.
I 2021 er der påbegyndt arbejde med
robotteknologi i produktionskøkkenet for
Mad & Måltider. Der er blevet afklaret,
hvilke teknologier der kan anvendes i
køkkenet.
Arbejdet med et fælles Learning
Management System i Social & Sundhed er
påbegyndt i 2021. Systemet skal
professionalisere onboarding og
personaleudvikling.
Det har ikke været muligt at indføre et nyt
logistikprogram til styring af værnemiddler
og depotet på HjælpemiddelHuset. Den
rette løsning kunne ikke findes. I stedet har
der været øget fokus på at optimere det
nuværende system. Projektet er afsluttet.
Videokommunikation og app til
bilregistreringer er blevet en fast del af
hverdagen i driften. Arbejdet med
robotteknologi i produktionskøkkenet for
Mad & Måltider fortsætter i 2022, hvor
konkrete teknologier vil blive afprøvet.
Ligeledes fortsætter Learning Management
Systemet afprøvningen i 2022.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digital infrastruktur og data’
understøtter følgende målsætning i Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi:
Målsætningen for 2022 er, at det er enkelt at anskaffe og implementere nye digitale løsninger i
Social & Sundhed, og at eksisterende funktioner i organisationen håndterer de nye løsninger.
Endelig anvendes data struktureret i prognoser og planlægning, hvor vi kan håndtere borgers egne
data.
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Værdi på fire bundlinjer
At skabe værdi på de fire bundlinjer
er pejlemærker
Borger, medarbejder, ressourcer og vækst
var vores pejlemærker i 2021, når vi vil
skabe værdi med en konkret digital løsning
eller velfærdsteknologi.
Vi har borgeren og borgerens oplevelse for
øje, og den samlede indsats på tværs af
Social & Sundhed tager udgangspunkt i
værdien på de fire nedenstående
bundlinjer.

1. Vi skaber værdi for borgeren
I 2021 har vi taget løsninger i brug, som
bl.a. gør den enkelte borger mere
selvhjulpen, giver mere fleksibilitet i
hverdagen, forbedrer den enkeltes
funktionsniveau, øger værdigheden for
borgerne og styrker mulighederne for at
indgå i sociale relationer. Det har vi bl.a.
gjort gennem brug af skærmbesøg, digitale
træningsløsninger, monitorering, lettere
tilgang til informationer, e-sport og Virtual
Reality.

2. Vi skaber værdi for
medarbejderen
I 2021 har vi taget løsninger i brug, som
har øget kvaliteten og fagligheder i
opgaveløsningen, givet mulighed for
kompetenceudvikling for medarbejderne og
forbedret arbejdsmiljøet for den enkelte.

Det har vi bl.a. gjort gennem brugen af den
intelligente sensorble, sanseteknologier,
videokommunikation til internt brug,
aktivitetsteknologier og færdighedstræning.

3. Vi udnytter ressourcerne bedst
muligt
I 2021 har vi taget løsninger i brug, som
bl.a. når ud til flere borgere, frigør
ressourcer til det der giver værdi og
forebygger fremtidige udgifter. Det har vi
bl.a. gjort gennem brugen af skærmbesøg,
lettere tilgængelighed til informationer,
apps til bilregistreringer og sensorbaseret
teknologi.
Som hjælp til at belyse
ressourcebesparelser anvendes en
økonomisk business case. En business case
bliver udarbejdet i forbindelse med
projekternes overgang fra afprøvning til
implementering og igen når projekterne
overgår fra implementering til drift.

4. Vi skaber vækst
I 2021 har vi udviklet og udbredt løsninger
sammen med borgere og medarbejdere, så
vi er sikre på, at løsningerne giver værdi for
brugerne. Vi har ligeledes samarbejdet med
virksomheder om at udvikle de rigtige
løsninger, så de giver værdi for både dem
og os. Det har vi gjort i forbindelse med
bl.a. brugen af den intelligente sensorble,
e-sport, madmodulet på plejehjem og
Virtual Reality.
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