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Fra tanke til handling 2016 – handleplan for velfærdsteknologi 
I Aabenraa Kommune er visionen for velfærdsteknologi enkel: Vi vil mere med velfærdsteknologi.  

Vi kender endnu ikke alle mulighederne, men i Social & Sundhed insisterer vi på at nå derhen, og med denne 

handleplan viser vi hvordan vi i praksis vil gøre det i 2016. 

For at udmønte de overordnede strategiske linjer fra strategien ’Det gode liv og sund vækst 2020 - Vi vil mere med 

velfærdsteknologi’ opstilles årlige handleplaner og investeringsplaner, der skal sikre, at de velfærdsteknologiske 

projekter der gennemføres i forvaltningen alle bidrager til at indfri de strategiske målsætninger, og at der i de enkelte 

projekter skabes kort vej fra ide til løsning og fra tanke til handling. Strategien sætter rammen og handleplanen 

udfylder den.  

 

 

Handleplanen konkretiserer, hvordan de strategiske målsætninger i strategien udmøntes i forvaltningens arbejde med 

velfærdsteknologi i 2016 og indeholder:  

 Strategiske målsætninger 

 Fokusområder for 2016 

 Beskrivelse af organisering og investering  

 Beskrivelse af projektproces og pipeline 

 Beskrivelse af afrapportering og resultatformidling 

 



Strategiske målsætninger  
Vi vil mere med velfærdsteknologi, fordi det er en vigtig del af løsningen på de økonomiske og socioøkonomiske 

udfordringer kommunen står overfor. Vi vil gå proaktivt til udfordringerne og bruge velfærdsteknologi til at løfte 

sundhedsniveauet og udskyde behovet for hjælp hos de mange, styrke kvaliteten hos den enkelte og holde eller 

mindske omkostningsniveauet for kommunen. Og fordi vi vil mere med velfærdsteknologi, vil vi aktivt underbygge 

kommunens vækstdagsorden gennem lokalt forankret sundheds- og velfærdsinnovation. Fordi vi insisterer på at skabe 

maksimal værdi med velfærdsteknologi, er den proaktive tilgang overført i tre strategiske spor, som fokuserer 

arbejdet med velfærdsteknologifor borgerens gode liv, for værdiskabelse og for vækst.  

 

Målsætninger for hvad velfærdsteknologi skal gøre  for borgerens gode liv i 2020: 

a) Velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger indgår som en integreret del af kommunens 

sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og alle borgere screenes for at sikre, at teknologierne 

udbredes til dem, der har gavn af dem og kan anvende dem. 

b) Velfærdsteknologi bidrager til at øge funktions- og mestringsevne og til at udskyde behovet for hjælp og 

borgere oplever forbedret kvalitet ved inddragelse af velfærdsteknologi i opgaveløsningen 

c) Borgerens eget hjem er omdrejningspunkt for nye telesundhedsløsninger og borgere og medarbejdere 

bidrager aktivt til og har indflydelse på udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger 

d) Alle borgere i kommune har adgang til digitale borgerløsninger, der understøtter et sundt og aktivt liv og 

oplever, at teknologien bidrager positivt til deres sundhed, mestringsevne eller mulighed for at indgå i sociale 

fællesskaber 

e) For 50 % af borgere, der modtager hjælp fra forvaltningen, indgår velfærdsteknologi i opgaveløsningen.  

 

Målsætninger for hvad velfærdsteknologi skal gøre for værdiskabelse og effekt i 2020: 

f) Dokumenteret effekt af øget udbredelse og maksimal udnyttelse af velfærdsteknologiske løsninger, hvor den 

samlede gevinstrealisering og værdiskabelse overstiger investeringerne og bidrager positivt til kommunens 

økonomi og prioritering af nye indsatser 

g) Velfærdsteknologi bidrager i væsentlig grad til, at opgaverne udføres med samme eller lavere 

omkostningsniveau inden for rammerne af serviceniveauet 

h) Synlige gevinster ved udbredelse af velfærdsteknologi i forvaltningen som muliggør omprioriteringsrum, evt. 

besparelser og bedre ressourceudnyttelse 

i) Tydelig ledelsesmæssig og organisatorisk kultur, hvor gevinster ved anvendelse af velfærdsteknologi 

identificeres i opgaveløsning og realiseres, og hvor erfaringer udnyttes på tværs af forvaltningens afdelinger 

 

 

Målsætninger for hvad velfærdsteknologi skal gøre for vækst i innovative fællesskaber i 2020: 

 

j) Indgået nye strategiske partnerskaber med stærke private og offentlige samarbejdspartnere og faciliteret et 

stærkt udviklingssamarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, sygehus og andre 

aktører inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi 

k) Udbygget dynamiske og kompetente udviklings- og testcentre omkring kommunens driftsområder ved at 

fokusere på dynamisk udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger i hverdagsmiljøer 



l) Være en katalysator for udvikling for udvikling og vækst ved at skabe dokumenterede resultater og accelerere 

nye løsningers vej til det internationale marked 

m) Testbed Aabenraa har som innovativt og praksisnært udviklingsmiljø i innovativt samarbejde med 

virksomheder og andre aktører bidraget til kommunens styrkeprofiler, sundhed og læring og vilje til 

virksomhed og skabt synlige resultater i form af vækst i Aabenraa med nye arbejdspladser, ny viden og nye 

sundheds- og velfærdsløsninger 

n) Testbed Aabenraa er konsolideret som et stærkt og sammenhængende velfærdsteknologimiljø og er en 

efterspurgt samarbejdspartner for nationale og internationale aktører inden for velfærdsteknologi og 

sundhedsløsninger 

o) Afholdt årlig velfærdsteknologisk event med internationalt udsyn i Aabenraa. 

Fokusområder 2016 
Med udgangspunkt i de strategiske målsætninger, er identificerede behov og potentialer omsat i en række 

tværgående fokusområder, der hver især indkapsler en række projekter, tilgange og teknologier, der skal testes, 

udvikles og dokumenteres. Opstilling af tværgående fokusområder fastholder fokus på værdiskabende projekter og 

sikrer, at organisatoriske ressourcer anvendes på de projekter, der har potentiale til at bidrage til strategiske mål. 

I løbet af 2016 analyseres arbejdsgange, behov og muligheder samtidig med, at markedet løbende afsøges for nye 

løsninger. Det er et område der bevæger sig utrolig hurtigt, og derfor fordrer en dynamisk handleplan, der løbende 

opdateres ud fra nyeste viden, nye samarbejder og nye teknologiske muligheder og kan absorbere nye projekter 

efterhånden som mulighederne opstår. Ved at arbejde agilt med velfærdsteknologi på denne måde, udbygges 

projektporteføljen forløbende, og vi kan derved skabe de bedste forudsætninger for fremtidssikrede effekter. 

Udvælgelsen af nye projekter sker på denne måde i en triangulering mellem de tre strategiske spor, de tværgående 

fokusområder og de identificerede behov og muligheder. Denne udvikling afspejles i løbende opdatering af 

projektporteføljen. 

Følgende oversigt over de tværgående fokusområder opstiller de foreløbige projekter hvert område indkapsler, og 

som løbende opdateres i projektporteføljen, de strategiske målsætninger hvert område understøtter, de formål de 

sigter imod og de målgrupper de hidrører.   

 

Tværgående Fokusområder 2016 
Fokusområde Projekt/Teknologi Målsæt-

ninger 
Formål Målgrupper 

Testbed Aabenraa 
– Innovative 
Fællesskaber 

Colab psykiatriprojekt 
Colab SHS projekt 
Interreg Demantec 
Evalueringsprojekt med 
Digitaliseringsstyrelsen 
Testprojekt for 
Motitech 
Forskningens Døgn 
(SHS) DDL 
Demensprojekt Sosu-
Syd 

c, f, i, j, 
k, l, m, n, 
o  

Udbygge et 
dynamisk testmiljø 
af løsninger i 
hverdagsmiljøer. 
Understøtte 
kommunens 
vækstrastrategi og 
medvirke til 
udbredelse af 
fremtidens 
teknologier 

Virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner 
SHS, kommuner, 
organisationer og øvrige 
samarbejdspartnere 



Vendlet testprojekter 

Hverdags-
teknologier 

Lifemanager 
Plejecentre 
Lifemanager At home 
DoseCan (medicinboks) 

a, b, c, d, 
e, f 

Understøttelse af 
selvstændighed, 
hjælp til selvhjælp 
og rehabilitering 

Borgere med behov for 
midlertidig hjælp, tidlig 
støtte og vedvarende 
hjælp 

Nye  
Pædagogiske 
redskaber 

Lifemanager 
Hjernecenter Syd 
Fleksibel Vejledning 
(videobesøg) 
Dit liv (apps-projekt) 
Professionel 
Hjernetræning 
Paro Robotsæl 
Wellness gyngestol 

a, b, c, d, 
e, f 

Understøttelse af 
selvstændighed, 
hjælp til selvhjælp 
og rehabilitering, 
frigøre 
personaleressourcer  

Borgere med behov for 
vedvarende hjælp og 
støtte 

Tryghedsskabende 
teknologier 

Justocat 
Paro robotsæl 
Wellness gyngestol 

A, b, c, d, 
e, f 

Mindske urolig og 
udadreagerende 
adfærd, mindske 
magtanvendelser, 
Frigøre 
personaleressourcer 
og forbedre 
borgernes 
livskvalitet 

Borgere med behov for 
vedvarende hjælp og 
støtte med særlig 
udfordrende adfærd 

Demens og 
Teknologi 

Demensprojekt – 
teknologi til 
hjemmeboende 
demente 
Interregprojekt 
Demantec 
Demensprojekt Sosu-
Syd 

a, b, c, d, 
e, f 

Understøtte 
selvstændighed og 
mulighed for at 
være længst muligt 
aktiv i eget liv og 
hjem 

Borgere med behov for 
tidlig støtte og 
vedvarende hjælp 

Sundheds-
teknologier 

Liva kronikerapp 
Bandcizer 
Hjemmetræning (apps) 
Din sygeplejeklinik 
Appinux 

a, b, c, d, 
e, f 

Understøtte 
kronikere og give 
borgere adgang til 
nye og effektive 
træningsløsninger 

Alle borgere, borgere 
med behov for 
midlertidig hjælp og 
træning, kronikere 

Gevinst-
realisering og 
værdiskabelse 

Fokus på 
gevinstrealisering og 
værdiskabelse i 
udvælgelsen af nye 
projekter og 
teknologier i 2016. 
Fokus på 
implementerings-
projekter og 
udbredelse. 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, m 

Udbrede løsninger 
der frigør 
ressourcer,og 
bidrager til at 
fremtidssikre 
opgaveløsningen 
med samme eller 
lavere omkostnings-
niveau  

Kommunen, borgere og 
organisation 



Organisering og investering 
Årlige handleplaner og dertilhørende investeringsplaner godkendes i Social & Sundhedsudvalget. Med udgangspunkt i 

handleplan og investeringsplan for 2016 sker udvælgelse af nye projekter der skal indgå i de tværgående 

fokusområder og understøtte de strategiske målsætninger i Styregruppe for velfærdsteknologi på baggrund af 

potentialevurderinger og business cases udarbejdet i den tværgående Velfærdsteknologigruppe. Gennem et stærkt 

netværk af tovholdere og udviklingsorienterede områdeledere er der en stærk forankring i driften, som er med til at 

sikre den kortest mulige vej fra tanke til handling - og fra strategi til resultater ud fra følgende model: 

 

 

 

 

For at sikre en bæredygtig forandringsproces med en stærk forankring hos de medarbejdere der fører projekterne ud i 

virkeligheden, har samtlige institutioner under Social & Sundhed har i 2016 forpligtet sig til at være 

implementeringsaktører for velfærdsteknologi, hvilket indebærer at: 

 Institutionen i 2016 hele tiden er klar til at implementere de velfærdsteknologi løsninger, som Styregruppen 

for Velfærdsteknologi har besluttet skal implementeres på institutionens område. Implementering af 

velfærdsteknologiske produkter indebærer bl.a. at produktet/løsningen tages i anvendelse i hverdagen og at 

institutionens arbejdsgange ændres/justeres i overensstemmelse med det, som er beskrevet i forbindelse 

med styregruppens beslutning om implementering af et produkt/en løsning. 



Herudover er en række institutioner særligt udvalgt til at fungere som testenheder i 2016 og skabe mulighed for 

udvikling og test af nye løsninger i hverdagsmiljøer, hvilket indebærer: 

 At være testenhed indebærer, at institutionen er i stand til at gennemføre de udviklingsprojekter (såvel 

udvikling som afprøvning af velfærdsteknologiske produkter/løsninger), som styregruppen for 

velfærdsteknologi beslutter, skal gennemføres på deres område. Testenheden afsætter nødvendigt tid og 

rum til projekternes gennemførelse.  

 

 Hvad angår evnen eller kapabiliteten til at gennemføre velfærdsteknologiske projekter, så forudsætter den, 

at institutionen har en eller flere velfærdsteknologiske tovholdere, der har - eller opkvalificeres til at have - 

kompetencerne til at gennemføre et projekt i overensstemmelse med styregruppens retningslinjer. Disse 

vedrører bl.a. tidsplanen for projektet og kravene til målinger og/eller registrering af data.   

 

 Testenhedens opgaver består overordnet i 3 typer set i forhold til de forskellige faser i udvikling af 
velfærdsteknologiske løsninger: Bidrage med ideer til produkter og løsninger, der skal potentialevurderes og 
muligvis indgå i pipeline, gennemføre udviklings- og afprøvningsprojekter og bidrage til velfærdsteknologi-
evalueringen. 
 

 

 De udvalgte enheder er: 

 Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet, Autismecenter Syd, Socialpsykiatrien og Job & Uddannelse 

 Hjemmeplejen, Sygeplejen og alle Plejehjem 

 Sundhedscentret & SRC, Mad & Måltider og Træning & Forebyggelse 

Projektkvalificering, teknologiudvælgelse, projektledelse og effektdokumentation er forankret i 

Velfærdsteknologigruppen i et tæt samarbejde driften og med løbende reference til Styregruppen. 

 

Projektproces og pipeline 
De tværgående fokusområder for 206 indeholder velfærdsteknologiske projekter der defineres som enten 

udviklingsprojekter, afprøvningsprojekter eller implementeringsprojekter. Alle projekter der optages i 

projektporteføljen hører under et fokusområde og underbygger en eller flere strategiske målsætninger, ligesom de 

altid er behovs- og potentiale drevne, og kvalificeret ud fra deres betydning for tre strategiske spor – borgerens gode 

liv, værdiskabelse og effekt og innovative partnerskaber i Testbed Aabenraa.  

Alle projekter forløber efter den i strategien fastlagte projektmodel ligesom de alle dokumenteres og evalueres efter 

fælles model for business cases og velfærdsteknologivurdering (VTV). Formålet med tværgående modeller for 

projektledelse og evaluering er at sikre gennemsigtige og værdiskabende projektforløb, som alle underbygger de 

strategiske målsætninger og giver mening og værdi for borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Derved kan vi 

udvikle og udbrede løsninger med dokumenteret effekt, og bidrage til en fremtidssikring af velfærdsydelserne, ved at 

arbejde frem mod et 2020 mål, hvor velfærdsteknologi indgår som en integreret del af opgaveløsningen: 



 

 

Det operationelle arbejde med velfærdsteknologiske projekter er knyttet op på en række arbejdsdokumenter, der alle 

relateres til handleplan 2016 og opdateres og udbygges løbende i løbet af 2016. Der er tale om: 

 Idébank 

 Pipelineoversigt 

 Projektportefølje 

 Projektbeskrivelser og budgetter for de enkelte projekter  

 Business cases for de enkelte projekter 

 Samlet budgetoversigt  

 Samlet oversigt over afsluttede projekter og implementerede teknologier 

 Procesbeskrivelse for velfærdsteknologiprojekter 

 Kommunikationsplan for velfærdsteknologi 

Ligeledes opdateres Aabenraa Kommunes hjemmeside for velfærdsteknologi kontinuerligt, og man kan her finde 

beskrivelser af igangværende og afsluttede projekter, henvisning til yderligere information, beskrivelse af eksterne 

projekter og projektpartnere, nyheder, kontaktinformation og indgang for de gode idéer. 

 


