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Status og udvikling 2017 -2018
Denne status er et nedslag i Aabenraa Kommunes
indsats på velfærdsteknologiområdet. Rapporten
samler på en og samme tid op på det arbejde, der er
gennemført og skitserer konturerne for Aabenraa
Kommunes fremtidige arbejde med digitale løsninger
og velfærdsteknologi.
Der er i perioden august 2017 til august 2018 arbejdet
målrettet med afprøvninger, erfaringsindhentning og
dokumentation af potentialer og resultater. Der er
gennemført 13 projekter og igangsat 9 afprøvningsprojekter og 6 implementeringer af afprøvede og
dokumenterede teknologier.
Der er indgået samarbejdsaftaler med
uddannelsesinstitutionerne på social- og
sundhedsområdet om fælles udvikling i arbejdet med
velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger.
Samtidig har Aabenraa Kommune i det seneste år
udbygget sin position som en anerkendt samarbejdspartner med bl.a. oplæg på internationale konferencer
og i netværkssammenhænge, besøg af internationale
delegationer og positiv presseomtale.
I det følgende beskrives de konkrete projekter, der er
afsluttet i årets løb og hvad de har ført til. Dernæst
gennemgås samarbejdet med eksterne aktører og den
profilering af Aabenraa Kommune, der er gennemført
i perioden. Endeligt følger en kort beskrivelse af et
gearskifte i arbejdet med velfærdsteknologi og digitale
løsninger i efteråret 2018, der ledsager den nye
strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi og
leder op til den første årlige handleplan i januar 2019.
Som afslutning på statusrapporten følger et appendix,
der indeholder korte beskrivelse af de igangværende
projekter i Social & Sundhed.

meningsskabelse og anvendelseskompetencer hos
borgere og medarbejdere.
En række teknologier er blevet modnet i tilstrækkelig
grad til at kunne indgå i testforløb og til efterfølgende
at blive implementeret og indgå i opgaveløsningen.
Det omfatter blandt andet nedestående projekter:
Bostøtte via skærmbesøg hos borgere tilknyttet
Center for Socialpsykiatri og Udsatte
Der er gennemført afprøvning af bostøtte via
skærmbesøg hos borgere og medarbejdere i Center
for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU). Det har givet
anledning til, at løsningen nu er under implementering. Formålet med løsningen er at skabe en øget
fleksibilitet i bostøtten for borgere tilknyttet CSU, som
nu kan have kontakt med deres støttekontaktperson
via videoløsning. Målet er, at flest mulige borgere
tilknyttet CSU vil modtage en del af deres bostøtte
over video.

Medarbejderen på besøg på skærmen
Jørn Weber fra Felsted er en de borgere i Aabenraa
Kommune, der siden starten af februar 2018 har fået
besøg af Hjemmeplejen på en skærm. Han har nemlig
takket ja til, at dele af den hjælp, han får fra
Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune, foregår som en
videosamtale med hjemmeplejens medarbejdere via
en tablet.
”Det er meget fleksibelt. Vi aftaler, hvornår de skal
ringe til mig og hvis det ikke lige passer ind en dag, så
laver vi det bare om. Så kan jeg lave alt muligt andet
indtil da. Når jeg så er klar, tænder jeg for skærmen
og så kan de ringe. Det er nemmere for både mig og
hjemmehjælpere at tilrettelæge tiden”, forklarer Jørn
Weber.

Konkrete projekter
Der har i 2017-2018 har været fokus på at løfte
erfaringer og resultater fra gennemførte projekter til
implementering og udbredelse af løsninger på tværs
af organisationen og til gavn for flere borgere. Der er
sideløbende arbejdet med organisatorisk modning,
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Skærmløsning på alle plejehjem
En kommunikationsløsning på tablet er implementeret
på seks ud af syv af kommunens plejehjem.
Anvendelsen af løsningen har øget muligheden for, at
beboernes daglige kontakt til familien fastholdes.
Beboerne oplever øget medindflydelse og livsglæde
og de pårørende oplever øget nærhed og involvering i
forhold til deres familiemedlem.
Medarbejderne har fået et værktøj til at understøtte
og effektivisere kommunikation og planlægning i
samspil med borgere og pårørende. Derudover er
flere arbejdsgange optimeret og forbedret. Bl.a. har
integration mellem løsningen og kommunens
omsorgssystem givet en nem mulighed for at
dokumentere direkte hos beboer og sammen med
beboer.
Digital planlægning for borgere tilknyttet Center
for Job & Uddannelse
Der er gennemført afprøvning af et planlægnings- og
kommunikationsredskab som erstatning for fx papirlister i Center for Job & Uddannelse (CJU).
Afprøvningen har givet anledning til, at løsningen nu
implementeres hos alle borgere tilknytte CJU, der kan
få glæde af det. Løsningen gør, at vi kan tilbyde en
bedre individuelt tilpasset planlægning i samarbejdet
mellem borger og medarbejder.
Tidligere oplevedes, at beboernes manglende viden
om dagens opgaver og aktiviteter, praktiske opløsninger og til- og frameldinger gjorde dem mere
uselvstændige end deres handicap nødvendigvis
medførte. Formålet med implementering af løsningen
er at give borgere mulighed for at tage mere ansvar i
egen hverdag og have adgang til opdateret information og planlægning af egne aktiviteter.
Teknologiske sårbandager i sygeplejen
Efter et afprøvningsprojekt er teknologiske sårbandager blevet forankret som metode til behandling
af sår i sygeplejeklinikkerne. Ved at anvende de
teknologiske sårbandager opnås en hurtigere heling af
kroniske og andre sår sammenlignet med konventionel sårbehandling. Det bevirker et kortere behandlingsforløb til gavn for borgeren og udmøntes i en
besparelse for kommunen.

Teknologi til hjemmeboende med demens
Resultaterne af projektet ”Teknologi og demens hos
hjemmeboende” har medført, at GPS-enheder nu –
modsat tidligere – behandles som en hjælpemiddelansøgning § 112 og bevilges, hvis borger opfylder
fastlagte kriterier. Der arbejdes desuden med
forskellige former for huske- og sanseteknologier, som
fx kugle-/kædeveste og huskeure, der i afprøvningen
har vist at have stor effekt og som bevilges efter vanlig
praksis for hjælpemidler.
Skærmbesøg i hjemmeplejen
Der er gennemført en afprøvning af skærmbesøg i et
distrikt i hjemmeplejen. Afprøvningen, der har vist
positive resultater for borgere, medarbejdere og
økonomi, har til formål at producere viden som grundlag for udbredelse i hele hjemmeplejen. Konkret
indebærer projektet, at fysiske besøg, der er egnede
her til, omlægges helt eller delvist til skærmbesøg.
Cykling med virtuelle oplevelser på plejehjem
Aabenraa Kommune afprøvede som den første danske
kommune virtuel teknologi til cykling for beboere med
demens på plejehjemmet Rise Parken. Cyklingen
motiverede beboere med demens til øget fysisk
aktivitet, gav trivsel og velvære og biddrog til øget
funktionsniveau. Efter endt afprøvning anvendes
løsningen pt. på to af kommunens plejehjem.
Sansegyngestole
Sansegyngestole anvendes efter afprøvning i dag på
alle kommunens plejehjem, Special- og
Rehabiliteringscenter, Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd og Bo & Aktivitet og Møllemærsk. Stolen
anvendes til borgere med demens, autisme,
udviklingshæmning, psykisk sårbarhed eller hjerneskade. Nogle bruger den hver dag som forebyggende
indsats, andre efter behov. Stolen virker mod stress,
angst, uro og tankemylder og har bl.a. minimeret
medicinforbrug.
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Samarbejde med eksterne aktører
Aabenraa Kommune har arbejdet målrettet med at
etablere innovative partnerskaber for bl.a. at udvikle
bæredygtige løsninger og skabe praksisnære
udviklingsmiljøer. Der er i det seneste år bl.a.
gennemført følgende:
 Der er indgået samarbejdsaftale med SOSU SYD om
udvikling af undervisning og samarbejde med
praksis om anvendelse af ny teknologi. Konkret er
der igangsat en helt ny SOSU-uddannelse inden for
velfærdsteknologi og et samarbejde om Virtual
Reality.
 Der er indgået samarbejdsaftale med UC SYD om
udvikling af undervisning og samarbejde med
praksis om anvendelse af ny teknologi. Konkret
arbejdes der med anvendelse af digitale
læringsmiljøer.
 Der er gennemført OPI-projektet Fælles Tryghed
finansieret af Syddansk Vækstforum, hvor
Aabenraa Kommune er partner sammen med en
lokal virksomhed, en sjællandsk virksomhed,
Syddansk Universitet og Ældresagen.

 Der er fortsat samarbejdet med offentlige og
private danske og tyske partnere i EU Interregprojektet Demantec om afprøvning af teknologier,
der skal give øget livskvalitet for plejehjemsbeboere med demens. I Aabenraa Kommune er
afprøvningen afsluttet på plejehjemmet Grønningen og projektet afsluttes i starten af 2017.
 Der er indgået tværsektorielle samarbejder med
Sygehus Sønderjylland og de øvrige sønderjyske
kommuner om anvendelse af virtuelle besøg og
konsultationer på psykiatriområdet, det palliative
område og til samarbejde i akutsygeplejen.
 Der er gennemført en række afprøvningsprojekter
med private virksomheder om inddragelse af ny
teknologi i opgaveløsningen, herunder afprøvning
af en ny intelligent sensorble på plejehjemmet
Lergården.
 Aabenraa Kommune har været projektleder på et
flerårigt evalueringsprojekt med fokus på effekt af
mekaniske vendesystemer i samarbejde med
Viborg, Ishøj og Københavns kommuner. Projektet
er finansieret af Digitaliseringsstyrelsen og
evalueringsrapport udkommer efterår 2018.

Morgendagens medarbejder
Det er ikke længere helt nok for medarbejderne i plejesektoren at have hjertet på rette sted og styr på emner som
sundhed, hygiejne og medicinering. Social -og sundhedsassistenter skal også være fortrolige med brugen af
velfærdsteknologi og digitale løsninger i hverdagen. Aabenraa Kommune har sammen med SOSU Syd søsat en ny
uddannelse til social -og sundhedsassistent.
Uddannelsen hedder Digi-Tech og skal være med til at
sikre, at medarbejderne fremover har de nødvendige
kompetencer til at være en del af den digitale udvikling, der
er i gang på social -og sundhedsområdet. Digi-Tech
fokuserer på digitale og teknologiske kompetencer, kritisk
og innovativ tænkning, kommunikation, samarbejde og at
kunne handle problemløsende til gavn for borgerne.
”Det er viden og kunnen, som kommunerne vægter højt,
fordi udviklingen og ibrugtagningen af velfærdsteknologi og
digitale løsninger går hurtigt lige nu” siger direktør på
Social- og Sundhedsskolen Syd, Lotte Dalegaard Pedersen.
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Profilering af kommunen
Aabenraa Kommune har allerede i foråret 2017 som
vinder af den nationale velfærdsteknologipris Welfare
Tech Award markeret sig som en nationalt anerkendt
samarbejdspartner af virksomheder og offentlige
aktører. Den position er videreudviklet i det seneste år
med oplæg på internationale konferencer og i
netværkssammenhænge, besøg af internationale
delegationer, hyppig positiv presseomtale – senest
med et længere indslag i en fjernsynsudsendelse fra
Hong Kong, der samlede best practice eksempler fra
hele verden.

Kinesere hentede inspiration i Aabenraa
Hong Kongs nationale tv-station RTHK besøgte i maj
2018 Aabenraa Kommune. Kommunen var valgt som
eksemplet på, hvordan vi i Danmark arbejder med
velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger som en
naturlig del af ældreplejen i både borgernes eget
hjem og på plejehjem.
Det kinesiske tv-hold besøgte og interviewede bl.a.
medarbejdere og beboere på plejehjemmene Rise
Parken og Lergården, hjemmehjælpsmodtagere i
Felsted og de lokale virksomheder.

Welfare Tech Award 2017
Aabenraa Kommune vandt i foråret 2017 danske
velfærdsteknologipris Welfare Tech Award 2017, og
genererede derigennem en mængde positiv omtale af
Aabenraa Kommune som innovativ samarbejdspartner. Prisen blev givet til Aabenraa Kommune for at
være en ”first mover”, når det gælder nyskabende
offentlig-privat samarbejde, som bidrager til nye
løsninger på de kommunale udfordringer.
WHINN 2017
Aabenraa Kommune deltog i efteråret 2017 med
oplæg og stand på konferencen WHINN - Week of
Health and Innovation, en international konference
for sundhedsinnovation i Odense og fik her mulighed
for at profilere kommunen som en stærk samarbejdspartner for nationale og internationale virksomheder
og andre aktører.

Presse og sociale medier
Der er løbende i perioden skabt omtale i en række
lokale og nationale medier, fagmedier og på sociale
medier, bl.a.:
 +50.000 visninger på LinkedIn af egne nyheder om
velfærdsteknologi i kommunen
 +20 trykte og online artikler samt tv- og
radioindslag bl.a. et indslag i de nationale nyheder
på DR1 og et indslag på Hong Kongs nationale tvstation

Oplæg og præsentationer
Der er holdt en række oplæg og præsentationer på
konferencer og netværksarrangementer i Danmark,
Norge og Tyskland – bl.a. hos Mandag Morgen, på KLs
Sundhedskonference, på Demantec Interegkonferencer og hos den norske klyngeorganisation for
velfærdsteknologi.
Der har bl.a. været stor interesse for Aabenraa
Kommunes tilgang til ny teknologi og digitale borgerløsninger i forbindelse med, at borgmester Thomas
Andresens holdt oplæg om værdi og værdighed med
teknologi på konferencen ’Velfærdsteknologi anno
2017’. Konferencen markerede 10-året for arbejdet
med velfærdsteknologi i Danmark.

Derudover er der formidlet en lang række historier
information om projekter og resultater på Aabenraa
Kommunes hjemmeside livingtechaabenraa.dk
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Strategisk retning og nye satsninger
Resultaterne præsenteret i denne statusrapport
bidrager med gevinster i forhold til fire bundlinjer nemlig i forhold til borger, medarbejder, økonomi og
vækst. Der er i arbejdet med velfærdsteknologi indtil
nu opnået flest borgerrettede og medarbejderrettede
gevinster. Det skal naturligvis forsat være i fokus, men
der ligger også en opgave i at løfte endnu mere på at
realisere de økonomiske og vækstrettede bundlinjer.
Der er udarbejdet en ny helhedsorienteret strategi for
området, der dels bygger på de nye muligheder,
teknologierne repræsenterer og dels på de erfaringer,
der er gjort lokalt i Aabenraa Kommune i de seneste
år. Strategien beskriver ambitionsniveauet og den
overordnede retning.
Strategien indeholder målsætninger om at bruge de
teknologier og digitale løsninger til at skabe nye
muligheder for borgere i eget hjem og på botilbud, om
at løfte på kommunens vækststrategis spor om
digitalisering og sammen om sunde løsninger og om at
sikre, at både borgere og medarbejdere har de rette
kompetencer og værktøjer til at agere i en digital
verden. For at løfte på disse målsætninger er der
behov for et gearskifte. Gearskiftet har til formål at
skabe de rette forudsætninger og identificere og
forberede konkrete indsatser og handlinger.
Det gearskifte foretages i efteråret 2018 og leder hen
imod, at der fra januar 2019 etableres årlige handleplaner, der løfter på Strategi for digital sundhed og
velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber og sikrer sammenhæng med kommunens
Vækststrategi og vækstplaner.
Spor 1 og 2 – Digitale muligheder i eget hjem og
botilbud
For at realisere strategien er der behov for at forstå og
prioritere de konkrete muligheder på kort og mellemlangt sigt. Dette gælder både for Social & Sundhed
generelt og for det enkelte centerniveau, så der kan
udarbejdes konkrete og realistiske handleplaner. For
at sikre, at der arbejdes med de rigtige løsninger med
afsæt i ny muligheder for borgere og medarbejdere,
foretages en grundig potentialeafdækning med

ekstern bistand. Samtidig igangsættes de første store
udrulninger af skærmbesøg i hjemmeplejen og
sygeplejen i september og oktober.
Spor 3 – Udvikling i digitale fællesskaber
Som en del af videreudviklingen af Aabenraa
Kommune som attraktiv international samarbejdspartner forsættes arbejdet med at etablere værdifulde
samarbejder. Der gennemføres bl.a. et forskningssamarbejde med Københavns Universitet om
teknologier i demensomsorgen. Derudover er igangsat
indledende drøftelser om et muligt samarbejde med
Healthcare Danmark om national og international
profilering. Et samarbejde, hvor Aabenraa Kommune
får mulighed for at løfte på området sammen med
aktører som Udenrigsministeriet, Sundheds- og
Ældreministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet,
Danske Regioner, Dansk Industri og en række større
virksomheder.
Spor 4 – Fremtidens digitale kompetencer
Der foretages en afdækning af behov for digitale
kompetencer hos medarbejdere og ledere med afsæt i
behov i forbindelse med konkrete udrulningsprojekter. Der tages afsæt i KLs værktøjer til fremtidens digitale kompetencer med ekstern understøttelse og i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Sygehus Sønderjylland. Herigennem
opstilles planer for kompetenceudvikling på de
enkelte centerområder.
Spor 5 – Digital infrastruktur og data
For at understøtte organisationen i at løfte på
potentialet, etableres intern understøttelse i forhold
til gennemførelse af projekter, implementering og
teknisk support af driften. Helt konkret etableres et
fast setup forankret i driften. Et setup, som imødekommer behov fra teknologier, der allerede er i drift,
de næste store udrulninger af skærmbesøg og
udrulning af telemedicin til KOL-borgere i det
syddanske landsdelsprogram, som gennemføres i
samarbejde med øvrige kommuner og Region
Syddanmark.
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Appendix - Igangværende projekter
Skærmbesøg i hjemmeplejen
Nedenstående oversigt beskriver de i gangværende projekter med velfærdsteknologi og
digitale borgerløsninger i Social & Sundhed:

Skærmløsninger på alle plejehjem
Digitalt kommunikationssystem udrulles til alle
plejehjem i Aabenraa Kommune. Med
Kommunikationsredskaber kan beboere på
plejehjem via en tablet holde tættere kontakt til
deres familier og derved understøtte familiernes
og andre pårørendes involvering i beboerens
dagligdag. Derudover er løsningen et arbejdsredskab for medarbejderne dels til kontakt til
pårørende om dagligdagsting og med adgang via
kommunikationsplatformen til omsorgssystem.
Der er udviklet en integration til leverandør til
bestilling af hygiejneprodukter, som testes på et
plejehjem i august 2018 og udbredes efterfølgende til øvrige plejehjem. Formålet er at
implementere den selvudviklede og afprøvede
kommunikationsløsning på alle plejehjem.
Løsningen skal understøtte den fælles kerneopgave og fællesskabelse på plejehjem.

Fysiske besøg, der er egnede hertil, omlægges
helt eller delvis til besøg via skærm med videoløsning. Borger har via skærm i hjemmet (tablet)
videokontakt med en medarbejder, som sidder
ved skærm på kontoret eller med tablet eller
smartphone i bilen. Kommunen leverer tablets til
borger. Det er overvejende besøg til medicinreminder og tjek på, at medicinen bliver taget og
strukturbesøg (kig-ind-besøg), der forventes at
overgå til skærmbesøg.
Hjemmeplejen ønsker med skærmbesøg at
understøtte borgerens livskvalitet og egen
mestring og levere en moderne opgaveløsning,
som lever op til forventningerne om digitalisering
og ny teknologi.
Formålet er at afprøve værdien af skærmbesøg i
Hjemmeplejen. Projektet skal producere dokumentation og viden, der kan danne grundlag for
en beslutning om videre udbredelse.
Projektet skal afsøge i hvilken grad uproduktiv
transporttid kan omdannes til bedre service,
herunder om online levering af serviceydelser kan
øge produktiviteten, øge borgerens serviceoplevelse samt understøtte borgeren i at være

aktiv, selvhjulpen og mestre hverdagen med
mindst mulig indgriben.

Interregprojekt Demantec på
plejehjemmet Grønningen
EU-projekt med deltagelse af danske og tyske
parter. Formålet med projektet er at samarbejde
om udvikling og evaluering af teknologier til
demente på plejehjem i Danmark og i Tyskland.
Demantec er et treårigt tværregionalt
samarbejdsprojekt mellem Danmark og Tyskland,
som udvikler og afprøver sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens.
Målet er at skabe bedre plejetilbud til demente
ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle
eksisterende teknologier, så de imødekommer de
særlige udfordringer, der er forbundet med en
demensdiagnose.
Teknologierne skal sikre både øget livskvalitet for
den demente og styrke fagpersonalet med bedre
arbejdsforløb og procedurer. Der testes 2 løsninger: et trådløst kaldesystem og en kommunikationsløsning
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Test af intelligent ble på plejehjemmet Lergården
Der er indgået et samarbejde med en lokal
virksomhed om test af deres nye intelligente chipble hos udvalgte borgere på Lergården. Chipbleen er en ble med monteret sensor, som
signalerer via app på smartphone til medarbejderne, når det er nødvendigt eller relevant at
skifte ble. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden og har til formål at
undersøge, hvorvidt anvendelse af den intelligente ble kan give borgerne øget værdighed i
inkontinenspleje samtidig med, at der frigøres tid
fra plejepersonalet til andre typer omsorg.
Derudover afprøves hvordan anvendelsen af den
intelligente ble kan bidrage til øget kvalitet i den
individuelle og vidensbaserede inkontinenspleje
på plejehjem.

Udvikling af ny Digitech-linje på
SOSU-uddannelsen
Samarbejde med SOSU SYD om udvikling af
Danmarks først tech-linje på sosu-uddannelsen.
Projektet tager overordnet udgangspunkt i
samarbejdsaftalen mellem SOSU Syd og Aabenraa
Kommune samt sundhedsvæsenets efterspørgsel
på elever med velfærdsteknologiske kompe-

tencer. Projektet skal identificere og udvikle
teknologisk-, digitale- og innovative undervisningsmetoder, der højner det teknologiske niveau
og sætter SSA-elever i stand til at forstå og
anvende teknologiske og digitale fag på et højere
niveau end hidtil.

Indexmåler i sygeplejeklinikker
Afprøvning af et apparat, der på samme tid måler
på både arm og ben, skal sikre en ensartet
fremgangsmåde ved måling af ankel-arm-index
med doppler-teknik og vurdere kredsløb mhp.
åreforkalkning og diagnosticering af sårtyper. En
bedre kvalitet af målingsresultatet giver en bedre
og hurtigere behandling. Der er planlagt en 2
måneders prætest er planlagt i sygeplejeklinikken
på Funkevej, hvor det er én sårsygeplejerske, der
er tovholder.
Formålet er at afprøve BT- indexmåler i én
sygeplejeklinik som prætest for at klarlægge,
hvorvidt der er en kvalitetsforbedring af måleresultatet og en tidsbesparende effekt for medarbejderne. Testen skal vise, om der er potentiale for indkøb af apparater til de øvrige sygeplejeklinikker.

Aktivitetsure – overvægtsklinikken
Indsats, hvor aktivitetsure til overvægtige børn er
med til at motiveres til mere motion i hverdagen.
Udlevering af aktivitetsurene understøttes med
opfølgning hos sundhedsplejersken. Formålet
med projektet er at udnytte teknologiens muligheder for at skabe øget aktivitet hos børn, der
kommer i overvægtsklinikken.

Videokonsultationer i psykiatrien
Tværsektorielt samarbejde mellem Region Syddanmark (Colab) og syddanske Kommuner om
videokonsultationer i Psykiatrien. Medarbejdere i
Socialpsykiatrien skal hjælpe med igangsætning af
videosamtaler hos borgere der kommer i Lokalpsykiatrien. Formålet er at styrke fremmødet til
ambulant behandling i Lokalpsykiatrien.
Målgruppen er borgere, der kommer i Lokalpsykiatrien og samtidig modtager støtte efter SEL
§ 85 eller har en mentorordning. Målet er 5
borgere i projektperioden.

Kommunikations- og planlægningsløsning i Center for Job & Uddannelse
Borgere og medarbejdere anvender en appløsning som fælles kommunikations- og
planlægningsplatform. Formålet er at digitalisere
og give samlet overblik til tilmeldinger til hold,
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fælles aktiviteter og madbestilling. Det skaber
samtidig øget egenmestring og livskvalitet hos
borgerne via bedre overblik over opgaver samt
tættere samarbejde med medarbejderne.

Borgerpanel

afprøvningsprojekt tages med i implementeringen.

Frikommuneforsøg – plejehjem og
bosteder

Der er nedsat et borgerpanel, der består af
borgere fra Center for Job & Uddannelse og
Autismecenter Syd, hvor der arbejdes med
borgerinddragelse, afprøvning af teknologi samt
kompetenceudvikling. Borgerpanelet har været
på studietur, arbejder med videosamtaler med
Visitation & Rehabilitering og har løbende forslag
til nye løsninger. Formålet er at medinddrage
borgere i vores arbejde med velfærdsteknologi.

Aabenraa Kommune indgår i frikommuneforsøget
”Teknologiske hjælpemidler til omsorg og støtte
når borgeren ikke kan give samtykke hertil”
sammen med 5 andre kommuner. Projektet
udfordrer magtanvendelsesreglerne, som i dag
ikke tillader anvendelse af alarm og pejlesystemer, audio-, video og bevægelsescensorer til
borgere, der ikke kan give samtykke. Hjernecenter Syd, Autismecenter Syd og plejehjemmet
Rønshave deltager i projektet

Fleksibel Vejledning i Center for
Socialpsykiatri og Udsatte

Ved at udfordre magtanvendelsesreglerne er
formålet at:

Efter et afprøvningsprojekt, hvor flere løsninger
blev testet og godkendt, implementeres der nu
videosamtaler i Center for Socialpsykiatri og
Udsatte (CSU). Der er nedsat en implementeringsgruppe, som har fokus på, at medarbejdere og
borgere tænker video ind i alle former for
opgaveløsning.
Formålet med projektet er, at udeborgere
tilknyttet CSU kan have kontakt til § 85
medarbejder gennem videoløsning. Erfaringer fra






Sunde borgere på socialområdet
Afprøvningsprojekt, der foregår i samarbejde
med Colab Recovery & Rehab og Welfare Tech,
hvor Aabenraa Kommune tester teknologiske
hjælpemidler, der allerede findes eller kan
tilpasses borgere indenfor socialområdet med
henblik på sund livsstil. Målgruppen er udviklingshæmmede, der oftest er udfordret på deres
kognitive, motoriske og sociale evner.

Relabee – Center for Socialpsykiatri
og Udsatte
I samarbejde med Colab tester Socialpsykiatrien
appen Relabee. Appen har til formål at hjælpe
pårørende til mennesker med psykisk sygdom at
koordinere og samarbejde for at lette hverdagen.
Handicaprådet er involveret i projektet.

undersøge effekten på borgernes livskvalitet,
frihed og privat liv
de pårørendes tryghed
personalets arbejdsmiljø
generel ressourceoptimering.

Ca. 20 borgere fra AUC, HCS og Rønshave, der
ikke kan give samtykke, deltager i projektet.
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