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Forord
I Aabenraa Kommune har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet med Digital
Sundhed og Velfærdsteknologi. Med strategien Det gode liv i digitale fællesskaber, som
blev godkendt i oktober 2018, har vi taget et
vigtigt skridt i den videre udvikling på området.
Vi har en ambitiøs vision. Vi ønsker at gribe
mulighederne, drive forandringen og skabe
et mindset, så den digitale transformation
skaber værdi for borgere, medarbejdere,
kommunen og vækst i lokalområdet.
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.
I Statusrapporten 2020 præsenteres status
på arbejdet med digital sundhed og velfærdsteknologi i 2020.
Helt konkret præsenteres resultater og status på de handlinger, som blev i gangsat
med Handleplan 2020 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 Strategi for Digital Sundhed og Velfærdsteknologi 2022. 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 2020
gennem digitale løsninger og velfærdsteknologi har skabt værdi.
COVID-19 har påvirket arbejdet med Digital
Sundhed og Velfærdsteknologi. Særlig antallet af skærmbesøg steg under første bølge af
COVID-19. Arbejdet med andre digitale løsninger havde sværere vilkår på grund af
nedlukning af tilbud.
God læselyst.

December 2020
Aabenraa Kommune
Social & Sundhed — Ledelse & Udvikling
www.livingtechaabenraa.dk
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Resume

Vi skaber værdi på flere bundlinjer

I 2020 har vi haft en samlet portefølje på 51
konkrete projekter, der har arbejdet målrettet med at udvikle, afprøve og implementere
en bred vifte af digitale løsninger og velfærdsteknologier.

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,
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
værdi.

COVID-19 har påvirket porteføljen, så 29
projekter er blevet forsinket, 15 er ikke påvirket i væsentlig grad, og 7 fandt øget anvendelse under COVID-19.
Overordnet har der været en positiv udvikling i de 51 projekter, der primo 2020 startede som 3 udviklingsprojekter, 33 afprøvningsprojekter og 15 implementeringsprojekter. Ved udgangen af 2020 viste resultaterne for projekterne, at:





2 forsætter som udviklingsprojekter





8 forsætter som implementering

13 forsætter som afprøvningsprojekter
5 mindre afprøvningsprojekter er samlet til et stort afprøvningsprojekt
14 er sat i drift
9 er ikke gennemført pga. ringe resultater og er derfor afsluttet

Vi løfter på et højt ambitionsniveau
Gennem arbejdet med digitale løsninger og
velfærdsteknologi i 2020 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 med skærmbesøg
I 2020 er skærmbesøg udbredt til:



Ca. 75 borgere der modtager hjemmepleje.



Ca. 187 borgere i eget hjem, der modtager bostøtte fra Center for Socialpsykiatri & Udsatte, Autismecenter Syd,
Hjernecenter Syd & Tale-Høre-Syn og
Bo & Aktivitet.



Nybagte forældre har også mulighed
for at få videobesøg fra Sundhedsplejen.

Skærmbesøg i Sygeplejen er blevet indstillet, for at øge fokus på sygeplejeklinikkerne.
Skærmbesøg giver borgeren en mere fleksibel dagligdag og understøtter borgeren i at
blive mere selvhjulpen og mindre afhængig
af, at medarbejdere kommer i hjemmet.
Bent, der modtager hjemmepleje som
skærmbesøg fortæller: "Det har da været
trygt. Sådan at man ved, at skulle man gå
hen og falde eller sådan noget, så ringer den
der tablet, og så kommer de og hjælper."
Derudover fortæller han også: "Man har en
vis forbindelse og kan snakke sammen om,
hvad der skal ske. Du er ikke så afhængig
af, at du skal være på et sted kl. dit eller
dat. Den der kan du trods alt tage med, hvis
det kniber.”

gere, der modtager bostøtte fra Bo & Aktivitet og Center for Socialpsykiatri & Udsatte.
Hjemmeplejen, Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd og Sundhedsplejen har succesfuldt implementeret skærmbesøg. Det fortsætter derfor i 2021 som en del af den daglige arbejdsgang.

KL’s Statusrapport 2020 Velfærdsteknologi i kommunerne
Resultaterne fra KL´s statusrapport 2020
om udbredelse af skærmbesøg (se nedenstående graf) viser, at Aabenraa Kommune
ligger godt i sammenligning med andre
kommuner, når det kommer til brugen af
skærmbesøg.
I Aabenraa Kommune er skærmbesøg i drift
i Hjemmeplejen, Hjernecenter Syd, Sundhedsplejen og Autismecenter Syd.
Skærmbesøg er under implementering i
Center for Socialpsykiatri & Udsatte og Bo &
Aktivitet.

Særligt de yngre borgere i Center for Socialpsykiatri & Udsatte er glade for den fleksibilitet, som skærmbesøg giver dem, da de ikke behøver at være hjemme for at modtage
deres støttende samtaler.
I 2021 udbredes skærmbesøg til flere bor-

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digitale muligheder i botilbud’
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

Selvhjulpen i eget hjem
I 2020 er der foretaget en yderligere udbred
-else af strukturapps til borgere i eget hjem,
der får bostøtte fra Autismecenter Syd. I
2019 har Hjernecenter Syd og Bo & Aktivitet
allerede succesfuldt implementeret strukturapps. I alle tre centre fortsætter strukturapps derfor i 2021 som en del af den daglige arbejdsgang i arbejdet med ca. 150 borgere.
I 2020 har det været en udfordring for Mad
& Måltider at finde nye brugere til digital
madbestilling.
Det har også været en udfordring at udrulle
selvvisiteringsløsninger i Visitation & Rehabilitering, da det ikke har været muligt at finde den rette løsning.

Center for Socialpsykiatri og Udsatte ønsker,
sammen med endnu ukendt leverandør, at
udvikle en monitoreringsteknologi med henblik på at øge borgernes mestring og derved
minimere indlæggelser.
Tale-Høre-Syn tilbyder nu fjernundervisning
over skærm til blandt andet taleøvelser,
stemmetræning og vejledning af udskiftning
af batterier i hjælpemidler.
Hjælpemiddel Huset havde i 2020 planer om
at afprøve en digitale selvbetjeningsløsning,
der giver borgerne lettere adgang til at søge
hjælpemidler. Den rigtige løsning, som taler
sammen med andre systemer, er endnu ikke fundet .

Fremadrettet vil der afprøves selvvisiteringsløsninger, når de rigtige løsninger kan findes. Digital madbestilling vil genoptages,
hvis der findes en løsning for selvvisitering
til madbestilling.

Indsatser og handlinger inden for det strategiske spor ’Digitale muligheder i botilbud’
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 2020 er digitale træningsløsninger fortsat
afprøvet som en del af genoptræningsforløbet for borgere med udvalgte diagnoser. De
digitale træningsløsninger muliggør træning i
eget hjem med et mere selvstændigt træningsforløb for ca. 110 borgere årligt.
I 2020 er den digitale platform LIVA yderligere udbredt og indgår som en fast del af
Sundhedscenterets understøttelse af livstilsændring for borgere, der har en livsstilssygdom eller er overvægtige.
20 borgere har i 2020 gennemført en afprøvning af e-sport som et aktivt redskab. Thomas Michelsen, medarbejder fra Center for
Socialpsykiatri og Udsatte udtaler: ”Det er
blevet gjort ved at arbejde med bl.a. angsthåndtering, sociale netværk, hygiejne og
motion, hvilket konkret fx har hjulpet en
borger med at komme ud af sin bolig.”
(Ruden nr. 2, august 2020)
Virtual Reality har i 2020 været afprøvet på
ca. 15 borgere som ny træningsmetode i forhold til socialisering og håndtering af aktiviteter i hverdagen hos psykisk sårbare borgere og borgere med udviklingshæmning. Bustræning har været et indsatsområde, og her
udtaler en borger: ”Jeg træner med brillerne
to gange om ugen. Det føles virkeligt, og når
jeg oplever angsten, sætter jeg ord på, og
personalet hjælper mig videre.” Andre borgere har brugt brillerne til at skabe ro, når
de oplever kaos i hverdagen

sport kan understøtte socialt udsatte borgere i at leve et aktivt liv, og hvordan Virtual
Reality kan anvendes som træningsredskab
til socialisering og håndtering af hverdagens
udfordringer.

KL’s Statusrapport 2020 Velfærdsteknologi i kommunerne
Resultaterne fra KLs statusrapport 2020 om
udbredelse af digitalt understøttet træning
(se nedenstående graf) viser, at Aabenraa
Kommune ligger godt i sammenligning med
andre kommuner.
I Aabenraa Kommune har vi implementeret
digitale træningsløsninger til genoptræning
og vedligeholdende støtte. Derudover er der
implementeret skærmbesøg, strukturapps
og kommunikationsløsninger til rehabilitering
og socialpædagogisk støtte.
Der er også implementeret aktivitetsteknologier på henholdsvis Special– og Rehabiliteringscenter samt daghjem til understøttelse
af vedligeholdende træning.
LIVA er implementeret i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme.

Fremadrettet indgår digitale træningsløsninger og LIVA som en del af opgaveløsningen
til gavn for de borgere, der kan eller har potentiale for at bruge løsningen. Der vil blive
arbejdet videre med at afprøve, hvordan e-

Handlingerne under det strategiske spor ’Digitale muligheder i eget hjem’ understøtter
følgende mål i Aabenraa Kommunes vækstplan 2022:
Borgere, der modtager støtte fra kommunen og beboere på plejehjem og bosteder har adgang til og
kan anvende relevante digitale løsninger og teknologier, der giver de bedste muligheder for at leve
trygge, aktive, selvstændige hverdagsliv og indgå i fællesskaber, som en del af hverdagen.
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Digitale muligheder i botilbud

Bedre kommunikation med øget
inddragelse af borgere, samarbejdspartnere og pårørende med
kommunikationsteknologier

Kognitiv træning og socialt samvær med aktivitetsteknologier

I 2020 er der fortsat arbejdet med virtuel
kommunikation til understøttelse af kommunikationen om den enkelte borgers forløb,
der udskrives fra udvalgte afdelinger på Sygehus Sønderjylland til ophold på Specialog Rehabiliteringscenter.

Virtual Reality er i det små afprøvet i 2020 i
daghjemmet på Riseparken for at kunne tilbyde de ældre en god oplevelse. Målet er
også at kunne forberede hjemmeboende ældre borgere på, hvordan det er at komme i
et daghjem.

På bostedet Møllemærsk er der i 2020 forberedt en implementering af tablets/
smartphones i lejlighederne hos alle 51 borgere til brug for deres egne og fælles aftaler
og aktiviteter.
En borger har givet udtryk for, at hun nu føler sig bedre orienteret end selve ledelsen.

Tovertafel som skulle være med til at styrke
social- og fysisk aktivitet hos demente, blev
flyttet til anden målgruppe, da teknologien
vurderes som for simpel.

Bo og Aktivitet og Center for Job og Uddannelse måtte i 2020 stoppe et fælles projekt
med en digital løsning, som bl.a skulle koordinerer borgernes aktiviteter både på bostedet og i dagtilbuddet. Desværre virkede den
digitale løsning ikke optimalt, men der arbejders på at finde et alternativ.
Fremadrettet vil virtuel kommunikation mellem Special- og Rehabiliteringscentret og
Sygehus Sønderjylland blive udvidet til at
inkludere flere afdelinger på sygehuset.
Møllemærsk har fremadrettet fokus på hvordan anvendelsen af tablets/smartphones
skal tilpasses og løbende justeres til den enkelte borgeres behov, for at det giver værdi
for samtlige 51 borgere.

Dagcentret og Seniorklubben på Møllemærsk er i 2020 lykkedes med at inddrage
en aktivitetsteknologi, der øger borgernes
fysiske og kognitive aktivitetsniveau. Borgerne får mulighed for at indgå i sociale,
meningsfulde og sjove aktiviteter med hinanden via teknologien.
I 2020 er der blevet implementeret en interaktiv aktivitetsteknologi på Special- og Rehabiliteringscenter. Igennem teknologien
motiveres og stimuleres beboere til fysisk
aktivitet og kognitiv træning for at fastholde
deres funktionsniveau. Borgerne understøttes samtidig i at indgå i sociale fællesskaber
og aktiviteter.
Fremadrettet fortsætter afprøvningen af Virtual Reality i daghjemmet på Riseparken og
bliver udvidet til et yderligere daghjem og to
plejehjem. Derudover fortsætter aktivitetsteknologier på Special- og Rehabiliteringscenter og i Dagcenter og Seniorklub på Møllemærsk som en integreret del af opgaveløsningen.

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

Øget trivsel gennem sanseteknologier
Bo & Aktivitet er i 2020 påbegyndt afprøvning af sanseteknologier til borgere med
sansemæssige udfordringer ved at klæde
medarbejderne på til opgaven. Afprøvningsperioden er blevet udsat grundet COVID-19.
Projektet om døgnrytmelys for borgere der
er på rehabiliteringsophold eller midlertidig
ophold på Special- og Rehabiliteringscenter
indstilles.

Fremadrettet vil Bo & Aktivitet indlede et
samarbejde med Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd i forhold til sanseteknologier.
De tre centerområder vil afprøve effekten af
bl.a lyd, lys og taktile redskaber for at se,
om det har en positiv effekt på urolige borgere.

Handlingerne under det strategiske spor ’Digitale muligheder i botilbud’ understøtter
følgende mål i Aabenraa Kommunes vækstplan 2022:
Borgere, der modtager støtte fra kommunen og beboere på plejehjem og bosteder har adgang til
og kan anvende relevante digitale løsninger og teknologier, der giver de bedste muligheder for at
leve trygge, aktive, selvstændige hverdagsliv og indgå i fællesskaber, som en del af hverdagen.
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Udvikling i digitale fællesskaber

Kvalitet og fleksibilitet med
teknologi
I 2020 har Aabenraa Kommune samarbejdet med Abena om videreudvikling og afprøvning af den intelligente sensorble Abena Nova. Erfaringerne har vist, at sensorbleen kan bidrage til en forbedring i livskvaliteten og værdigheden for borgeren i inkontinensplejen og optimere arbejdsgange.
Abena Nova bliver i gennemsnit brugt hos
16 beboere på plejehjemmet Lergården, 7
beboere på plejehjemmet Rønshave og 5
beboere på plejehjemmet Kirketoften.
I 2020 er der blevet afprøvet og implementeret en mobil blærescanner på Special- og
Rehabiliteringscenteret. Scanneren har til
formål, at forebygge og reducere andelen af
urinvejsinfektioner hos borgere under deres
ophold. Derudover er scanneren mindre invasiv end katerisation og kan identificere
uro ved borgere, der ikke kan udtrykke
vandladningsbehov.

Frikommuneforsøget, omhandlende afprøvning af velfærdsteknologi til borgere der ikke
kan give samtykke, afsluttes efter en 3årig
periode december 2020. I 2020 er der afprøvet bevægelsessensorer, døralarmer og GPS
hos udvalgte borgere på Rønshave plejehjem, hos Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd. Vive står for udarbejdelse af en
samlet evaluering ultimo 2020.
Der har ikke været mulighed for at indgå i et
udviklingssamarbejde med en international
aktør om udvikling af sociale robotter. I
2021 vil muligheden for afprøvning af en social robot fra en national leverandør afsøges.
Fremadrettet vil den intelligente sensorble
blive udbredt til kommunens resterede plejehjem. Den mobile blærescanner på Special
- og Rehabiliteringscenter vil i 2021 indgå i
et fællesprojekt med regionen omhandlende
data. Derudover vil blærescanneren indgå
som en integreret del af opgaveløsningen.

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 2020 har Aabenraa Kommunes tandplejeklinikker implementeret et telefon- og borgerbooking system, der gør borgerens kommunikation med tandplejen lettere. Derudover har tandplejen implementeret en EDIportal for at forbedre samarbejdet med private tandplejeklinikker.
Udvikling og afprøvning af chatbots til kommunikation mellem borgere og kommunen
er ikke gennemført i 2020 pga. manglende
teknologi.
Grundet COVID-19 er projekter om en
touchskærmløsning med oversigt over tilbud
og muligheder i Aabenraa Kommune i Rådgivning Social & Sundhed og fremmøderegistrering i sygeplejeklinikker udsat til 2021.

Autismecenter Syd havde i 2020 planlagt afprøvning af skærmmøder mellem udvalgte
borgere og Jobcentret. Formålet er at tilbyde
borgere, der er udfordret på deres sociale
kompetencer, møder med Jobcentret i trygge omgivelser fx i egen lejlighed. Afprøvningen blev ikke gennemført i 2020 men er sat
som mål igen i 2021.
I 2020 er der udviklet et madbestillingssystem, der integreres i allerede implementeret kommunikationsteknologi på kommunens
plejehjem. Løsningen vil blive afprøvet i
2021.
Fremadrettet arbejdes der videre med nemmere og mere målrettet kommunikation
med kommunen, hvor blandt andet forskellige selvbetjeningsløsninger ift. visitationen
og fremmøderegistrering i sygeplejeklinikker
indgår.

Handlingerne under det strategiske spor ’Udvikling i digitale fællesskaber’ understøtter
følgende mål i Aabenraa Kommunes vækstplan 2022:
Aabenraa Kommune er anerkendt som et dynamisk vækstklima for iværksættere og virksomheder
inden for digitale løsninger og velfærdsteknologi.
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Fremtidens digitale kompetencer

Konkrete færdigheder til at arbejde med digitale løsninger

Uddannelse af fremtidens medarbejdere

I 2020 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 2020 er Digitech uddannelsen fuldt implementeret i tæt samarbejde mellem de fire
sønderjyske kommuner og SOSU-Syd. Derudover er der i regi af Digitech og med midler fra Undervisningsministeriet, udviklet en
fælles digital progressionsmodel til styrkelse
af de digitale kompetencer og af koblingen
mellem skole og praktikforløb.

I 2020 har medarbejderne i de områder,
hvor der er introduceret nye digitale løsninger som f.eks. virtual reality, mobil blærescanner og sensorble 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.
Med færdighedstræning har medarbejdere,
borgere og ledere fået de nødvendige kompetencer til at anvende digitale løsninger og
ny velfærdsteknologi som en naturlig del af
hverdagen.

Afprøvningen i 2020 af en ny analytisk metode om tværfagligt samarbejde om fælles
digitale mål afsluttes. Metoden vil ikke indgå
som en integreret del af opgaveløsningen
fremadrettet.
Fremadrettet indgår Digitech uddannelsen
som en integreret del af opgaveløsningen.
Den fælles digitale progressionsmodel vil blive færdigimplementeret i 2021.

Afprøvning af skærmundervisning i digital
selvhjælp som fag i Voksen Specialundervisning, er ikke blevet gennemført i 2020, da
der er manglende tilslutning fra målgruppen.
Fremadrettet vil borgere og medarbejdere
blive vejledt og undervist i brugen af nye
teknologier, der afprøves og implementeres.

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.

Handlingerne under det strategiske spor ’Fremtidens digitale kompetencer’ understøtter
følgende mål i Aabenraa Kommunes vækstplan 2022:
Medarbejdere på social- og sundhedsområdet har de nødvendige digitale kompetencer til at understøtte borgerne i anvendelsen af digitale løsninger og velfærdsteknologi som en naturlig del af hverdagen. Det er sideløbende etableret fælles digitale læringsmiljøer med sundheds- og velfærdsuddannelserne, der understøtter den faglige udvikling.
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Digital infrastruktur og data

Øget patientsikkerhed gennem
digital understøttelse

Digital understøttelse af
arbejdsgange

Udrulningen af telemedicin til borgere med
KOL følger tidsplanen for det syddanske arbejde. Den videre tidsplan for projektet kendes endnu ikke.
Aabenraa Kommune arbejder på at etablere
et samarbejde med øvrige sønderjyske kommuner.

I 2020 er der implementeret et elevadministrationssystem, der digitaliserer en række
arbejdsgange i forbindelse med administration af Social- og Sundhedselever. Kommunens 200 elever kan fremadrettet underskrive aftaler digitalt og tilgå egne data inklusiv
uddannelsesplan. Systemet vil endvidere effektivisere arbejdsgange, kommunikation og
sagsbehandling mm., hvilket vil komme både elever, uddannelsesansvarlige, praktikvejledere, praktikkoordinatorer og uddannelseskoordinatorer til gode.

Afprøvning af digitale oversigtstavler i hjemmeplejen er sat på stand-by grundet travlhed og prioritering af andre teknologier.
Fremadrettet vil der blive afprøvet digitale
skærme, der kan understøtte og digitalisere
tavlemøder i hjemmeplejen.

I 2020 er der blevet implementeret videokommunikation internt i hjemmeplejen og
sygeplejen. COVID-19 har fremskyndt processen, da fysiske møder skulle undgås.
Brugen af videokommunikation har bl.a. forbedret mødekulturen i hjemmeplejen, da der
nu er mulighed for at afholde hyppigere,
men kortere møder.
Fremadrettet vil det digitale elevadministrationssystem indgå som en integreret del af
opgaveløsningen for arbejdet med Social- og
Sundhedselever. Ligeledes indgår videokommunikation som en fast mødeform i sygeplejen og hjemmeplejen.

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.

Handlingerne under det strategiske spor ’Digital infrastruktur og data’ understøtter følgende mål i Aabenraa Kommunes vækstplan 2022:
Vi er internationalt anerkendt som et attraktivt udviklings- og testmiljø, hvori indgår strategiske
partnerskaber og hyppige internationale delegationsbesøg. Vi er en attraktiv samarbejdspartner,
fordi vi lykkes med implementering af digitale løsninger og velfærdsteknologi, der skaber værdi.
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Værdi på fire bundlinjer

At skabe værdi på de fire bundlinjer er pejlemærker

3. Vi udnytter ressourcerne bedst
muligt

Borger, medarbejder, ressourcer og vækst
er vores pejlemærker, når vi vil skabe værdi
med en konkret digital løsning eller velfærdsteknologi.

I 2020 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, digitale vejledningsløsninger, virtuel kommunikation og
sensorbaseret teknologi.

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 2020 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, strukturapps, digitale træningsløsninger, digitale vejledningsløsninger, kommunikations- og planlægningsredskaber, e-sport
og Virtual Reality.

2. Vi skaber værdi for medarbejderen

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 2020 har vi udviklet og udbredt løsninger
sammen med borgere og medarbejdere, så
vi er sikre på, at løsningerne giver værdi for
brugerne, og vi har 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 og Virtual
Reality.

I 2020 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, virtuel kommunikation, aktivitetsteknologier og færdighedstræning.
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