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November 2022 

  

Aabenraa Kommune 

Social & Sundhed — Visitation & Udvikling

www.livingtechaabenraa.dk  

 

Forord 
 

Der er blevet arbejdet med velfærdstekno-

logi i en lang årrække. Det afspejler sig i 

den måde, centrene i Social & Sundhed ar-

bejder med nye teknologier. Her bibeholdes 

borgeren i fokus og deres behov er tonean-

givende for udviklingen på området. Derfor 

er det første, der afklares ved brug af nye 

teknologier, hvordan det kan give værdi for 

borgeren.  

Vores centre møder udfordringer ift. rekrut-

tering. Derfor vil 2023 især byde på vel-

færdsteknologi og digitale indsatser, der 

kan hjælpe med at prioritere medarbejder-

nes tid og øge borgernes selvstændighed. 

Der vil også være fokus på medarbejdernes 

kompetencer og faglighed samt arbejds-

miljø. Samtidig vil der blive arbejdet med 

det nære sundhedsvæsen og hvordan vel-

færdsteknologi kan bidrage til samarbejdet 

på tværs af sektorer.  

På grund af de mange års erfaring på områ-

det, er centrene i Social & Sundhedsforvalt-

ningen trænet i implementeringen og bru-

gen af velfærdsteknologi. Vi ser derfor i 

handleplanen til 2023, at mange centre 

vælger, at implementere mindre projekter 

på egen hånd. De afholder også de økono-

miske omkostningerne inden for driftens 

rammer.  

Der er derfor også plads til enkelte større 

projekter i handleplanen, der kræver større 

understøttelse både i forhold til projektle-

delse og økonomi.  

I 2023 vil der blive afholdt teknologidage 

(officiel titel er endnu ikke vedtaget) den 

14. og 15. april. Dagene bliver afholdt i 

samarbejde med Aabenraa Biblioteker og 

Kulturhuse. Målet er, at deltagerne både 

udvikler deres teknologiforståelse, forstå-

else af dens anvendelse i dagligdagen og 

reflekterer over de nye muligheder og ud-

fordringer i fremtidens digitale samfund. 

Formålet med Handleplan 2023 for digital 

sundhed og velfærdsteknologi er netop at 

udmønte ’Et bedre liv – med velfærdstekno-

logi. Velfærdsteknologi-strategien 2021-

2024’, som byrådet vedtog i juni 2021. 

Handleplanen løfter på det høje ambitions-

niveau, der er besluttet med strategien.  

Der arbejdes med fem strategiske bundlin-

jer. Det betyder, at en teknologi skal give 

værdi på mindst et, men helst flere, af føl-

gende områder: Borger, Medarbejder, Res-

sourcer, Vækst og Bæredygtighed.  

De økonomiske investeringer i indsatserne 

finansieres via driften eller Social- og Sund-

hedsudvalgets anlægsbevilling til velfærds-

teknologi og gennemførelsen sker som en 

del af driften. De økonomiske midler anven-

des også til investering i udvikling af med-

arbejdere og organisation, så vi kan imø-

dese fremtidens udfordringer med et digi-

talt mindset. Hvis mindsettet er udviklet, 

fører det til større tryghed og motivation 

hos borgere og medarbejdere, når de an-

vender teknologien.  

Grundlaget for handleplanen er konkrete og 

specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 

2023 for samtlige centre i Social & Sund-

hed, der er samlet i en række indsatser og 

tilhørende handlinger. Målene vil indgå i 

centrenes institutionsaftaler, hvorfor der 

stadig kan forekomme mindre ændringer, 

frem til aftalerne underskrives ultimo ja-

nuar 2023.  

God læselyst!
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Indsatserne og handlingerne inden for det strategiske indsatsområde ”Borgerrettet Behovsafdækning” understøtter 

målsætningen om, at vi vil fokusere på velfærdsteknologi, der tager udgangspunkt i borgerens behov og mulighed 

for at blive mere selvhjulpen. 

 

Borgerrettet Behovsafdækning 
 

 

Nem og målrettet kommunikation med 

kommunen 

Vi vil gøre det let for borgerne at få adgang 

til relevant viden og information og øge 

fleksibiliteten i borgerens kontakt med 

kommunen.  

Formålet med nem og målrettet kommuni-

kation med kommunen er, at: 

 gøre borgerens kommunikation med 

kommunen digital med mulighed for 

større involvering af pårørende på 

afstand.  

 

 give borgere, pårørende og kollegaer 

i andre centre lettere adgang til vi-

deovejledning til hjælpemidler samt 

reparationer heraf.  

 

 informationer er mere lettilgængelig 

for borgere, også uden for åbningsti-

der. 

 

 borgere får en samlet indgang til in-

formationer omkring deres gravidi-

tetsforløb.  

 

Handlinger 2023 

 Digitale besøg og mulighed for at 

pårørende digitalt kan deltage i be-

søg fra kommunen. Til dels ny hand-

ling i 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hos Center for Hjælpemidler afprø-

ves videovejledninger direkte til bor-

gere og pårørende i forbindelse med 

opsætning, brug og/eller reparation 

af hjælpemidler. Ny handling i 2023 

 

 Podcasts afprøves i Center for Soci-

alpsykiatri & Rusmiddel som infor-

mationsredskab til borgere, medar-

bejdere og samarbejdspartnere. Vi-

dereført handling fra 2022. 

 

 I et fælles projekt med regionen af-

prøver Sundhedsplejen en digital 

løsning til graviditetsforløb. Videre-

ført handling fra 2022.  

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Aktivitet & Forebyggelse 

Autismecenter Syd 

Bo & Aktivitet  

Center for Hjælpemidler 

Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel 

Center for Sundhedsfremme & Forebyg-

gelse 

Hjemmeplejen 
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Borgerrettet Behovsafdækning 

 

Værdighed igennem teknologi & digita-

lisering 

Vi vil gøre livet for vores borgere så værdigt 

og så tilpasset til deres behov som muligt.  

Formålet med værdighed igennem teknologi 

og digitalisering er, at: 

 tilpasse kunstig belysning i botilbud 

til borgeres døgnrytme for oprethol-

delse af den naturlige balance samt 

bedre forhold for medarbejdere.  

 

 stimulere borgere med sansemæs-

sige udfordringer til øget trivsel, 

overskud og velvære. 

 

 gøre toiletsituationer så værdige og 

selvstændige som mulig.  

 

 træne borgere til en selvstændig 

hverdag med færre psykiske og fysi-

ske begrænsninger.  

 

Handlinger 2023 

 Installation af døgnrytmelys i botil-

bud for mennesker med autisme for 

at afprøve effekten på beboer og 

medarbejdere. Ny handling i 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sansestimulerende teknologier ud-

bredes til borgere med udviklings-

hæmning og autisme. Videreført 

handling fra 2022.  

 

 En ny version af den intelligente ble 

udvikles sammen med Plejehjem-

mene for at udvide anvendelsesmu-

ligheden til at spore afføring. Ny 

handling i 2023 

 

 Virtual Reality til fysisk og psykisk 

træning af borgere med psykisk sår-

barhed implementeres. Videreført 

handling fra 2022. 

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Autismecenter Syd 

Bo & Aktivitet 

Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel 

Plejehjem 
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Borgerrettet Behovsafdækning 

 

Selvstændighed igennem teknologier 

Vi vil bruge digitale løsninger til at under-

støtte borgeren i at blive uafhængig, selv-

hjulpen og mindre afhængig af hjælp fra 

kommunens medarbejdere.  

 

Formålet med teknologier til øget selvstæn-

dighed er, at: 

 borgeren kan leve et så selvstændig 

liv som mulig, med mindst mulig af-

hængighed og forstyrrelser af kom-

munen.  

 

 tilbyde borgere struktur og tilgæn-

gelighed af informationer. 

 

 sikre en tryg og selvstændig hver-

dag for psykisk sårbare borgere med 

færre indlæggelser gennem monito-

rering.  

 

 give borgere redskaber til styring af 

eget liv.  

 

Handlinger 2023 

 Smart-ure skal afprøves til større 

strukturering af hverdagen for ud-

valgte borgere i STU under Center 

for Hjerneskade & Beskæftigelse 

med henblik på større selvstændig-

hed og egen mestring. Videreført 

handling fra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digital løsning til livsstyring for men-

nesker med særlige behov afprøves i 

botilbud for udviklingshæmmede 

med henblik på øget selvbestem-

melse, borgerettet kommunikation 

og struktur af hverdagen. Videreført 

handling fra 2022 

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Bo & Aktivitet  

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse 

Visitation & Understøttelse 
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Indsatserne og handlingerne inden for det strategiske indsatsområde ”Forebyggelse” understøtter målsætningen 

om, at vi vil fokusere på velfærdsteknologi, der kan understøtte borgere i at forlænge deres selvstændighed og 

evnen til at mestre eget liv. 

 

Forebyggelse 

 

Et godt og aktivt liv med forebyggel-

sesløsninger. 

Vi vil udbrede digitale løsninger og vel-

færdsteknologier, der holder borgeren uaf-

hængig af hjælp, udskyde behovet for 

hjælp og gør borgeren mest mulig aktiv li-

vet igennem.  

Formålet med at udbrede teknologier til fo-

rebyggelse er, at  

 sikre en tryg og selvstændig hver-

dag for psykisk sårbare borgere med 

færre indlæggelser gennem monito-

rering.  

 

 øge sikkerheden for borgerne gen-

nem digital understøttelse af moni-

torering og tidlig opsporing. 

 

 forberede implementering af teleme-

dicin til borgere med KOL og kroni-

kergrupper i et tværsektorielt sam-

arbejde. 

 

Handlinger 2023 

 Smart-ure og søvnmåtter samt mo-

nitorering af psykisk sårbare borgere 

i eget hjem afprøves. Videreført 

handling fra 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oversigtstavler til at understøtte tid-

lig opsporing afprøves. Videreført 

handling fra 2022.  

 

 Der igangsættes forberedelser for 

udrulning af telemedicin til borgere 

med KOL jf. tidsplan, der er fastlagt 

af det nationale udrulningsprogram i 

samarbejde med sygehuse og øvrige 

syddanske kommuner. Videreført 

handling fra 2022. 

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel 

Rehabiliterings- og Korttidscenter 
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Indsatserne og handlingerne inden for det strategiske indsatsområde ”Medarbejderteknologi” understøtter målsæt-

ningen om, at vi vil fokusere på velfærdsteknologi, der kan forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. 

 

Medarbejderteknologi 

 

Digitale løsninger til medarbejdere 

Vi vil understøtte eksisterende arbejds-

gange med digitale løsninger, når det giver 

mening, øger kvalitet og frigiver ressourcer 

til andre opgaver. 

Formålet med at udbrede digitale løsninger 

til medarbejdere er, at: 

 digitalisere arbejdsgange for et 

bedre overblik og mere effektive ar-

bejdsgange. 

 

 give medarbejdere hurtig adgang til 

informationer og faglige input.  

 

 indsamle og gøre brug af allerede 

eksisterende data som ledelsesred-

skab.  

 

 forny forældet teknologi til en mere 

effektiv og brugervenlig løsning der 

kan inddrage borgere i processer.  

 

Handlinger 2023 

 Digitale løsninger til oversigt af tje-

nestetider i Autismecenter Syd til ef-

fektivisering af arbejdsgange og mi-

nimering af fejl i administrative pro-

cesser. Videreført handling fra 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Center for Hjerneskade & Beskæf-

tigelse og Autismecenter Syd afprø-

ves QR koder for at gøre informatio-

ner og introduktionsmateriale nemt 

og hurtigt tilgængeligt, der hvor det 

skal bruges. Ny handling i 2023.  

 

 Implementering af nye audiometre i 

Sundhedsplejen for en mere effektiv 

og borgerinddragende arbejdsgang. 

Ny handling i 2023.  

 

 Et system til indsamling og analyse 

af eksisterende data som ledelses-

redskab afprøves i Center for Hjæl-

pemidler. Ny handling i 2023 

 

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Autismecenter Syd 

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse 

Center for Hjælpemidler 

Center for Sundhedsfremme & Forebyg-

gelse 
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Medarbejderteknologi 

 

Teknologier der understøtter medar-

bejdere 

Vi vil anvende teknologier der forbedrer ar-

bejdsmiljøet for vores medarbejdere og un-

derstøtter deres faglighed.  

Formålet med teknologier der understøtter 

vores medarbejdere er, at: 

 vores medarbejdere undgår tunge 

løft og uhensigtsmæssige arbejds-

stillinger.  

 

 der tilbydes tidssvarende teknologier 

der understøtter det daglige arbejde.  

 

 udvide vores medarbejderes faglig-

hed til fordel for både borgere og 

kommunen.  

 

 tilbyde teknologier der gør hverda-

gen lettere og mere effektiv for vo-

res medarbejdere.  

 

 understøtte vores elever i at videre-

bringe deres viden fra uddannelse til 

praksis.  

 

Handlinger 2023 

 Eksoskeletter afprøves i produkti-

onskøkken for at understøtte ar-

bejdsmiljøet. Videreført handling fra 

2022.  

 

 3D print bliver undersøgt som mulig-

hed i tandplejen, for at effektivisere 

arbejdsgange til gavn for borgere og 

medarbejdere. Videreført handling 

fra 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Værktøjskasse med velfærdstekno-

logi stilles til rådighed for elever og 

især Digi-Tech elever. Ny handling i 

2023. 

 

 Skærme til lokalebooking for effekti-

visering af arbejdsgange og bedre 

borgeroplevelser afprøves i Træning 

og Forebyggelse. Ny handling i 

2023. 

 

 Fremmøderegistrering implemente-

res i sygeplejeklinikker, Træning & 

Forebyggelse, Center for Socialpsy-

kiatri & Udsatte, Tale-Høre-Syn samt 

Tandplejen. Videreført handling fra 

2022. 

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Autismecenter Syd 

Center for Hjælpemidler 

Center for Sundhedsfremme & Forebyg-

gelse 

Mad & Måltider 

Træning & Forebyggelse 
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Medarbejderteknologi 

 

Teknologier der understøtter og af-

hjælper rekruttering 

Vi vil anvende teknologier og hjælpemidler 

der understøtter og afhjælper rekruttering i 

Social & Sundhed.  

Formålet med teknologier og hjælpemidler 

der understøtter og afhjælper rekruttering 

er, at: 

 understøtte prioritering af medarbej-

derens tid, så de kan fokusere på 

kerneopgaven.  

 

 øge borgeres selvstændighed og mi-

nimere deres behov for hjælp fra 

kommunen.  

 

 uddelegere mindre opgaver der ikke 

er en del af kerneopgaven til eks-

terne aktører.  

 

 gøre Social & Sundhed til en attrak-

tiv arbejdsplads, hvor medarbejdere 

kan prioritere borgerne med størst 

behov og har teknologier til rådighed 

til at understøtte deres hverdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlinger 2023 

 Flytte opgaver som fx medicinpå-

mindelse fra Hjemmeplejen til vagt-

central. Ny handling i 2023. 

 

 Øget anvendelse af hjælpemidler og 

velfærdsteknologi der understøtter 

borgeres selvstændighed. Videreført 

handling fra 2022. 

 

 Informere borgere om teknologier 

der kan købes i den frie handel, som 

kan understøtte dem i en selvstæn-

dig hverdag. Videreført handling fra 

2022.    

 

 Udnyttelse af alle funktioner som 

ekstern vagtcentral understøtter, for 

en bedre prioritering af medarbej-

dernes tid. Ny handling i 2023. 

 

Aktører 

Alle centre i Social & Sundhed 
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Indsatserne og handlingerne inden for det strategiske indsatsområde ”Medudvikling” understøtter målsætningen 

om, at vi igennem et villigt og dynamisk afprøvningsmiljø gerne vil være platformen for virksomheder, der udvikler 

den velfærdsteknologi, vi har brug for. 

 

Medudvikling 

 

Samarbejde med eksterne aktører om 

udvikling 

Vi vil indgå et tæt samarbejde med leveran-

dører for at medudvikle ny velfærdstekno-

logi.  

Formålet med medudvikling i samarbejde 

med eksterne leverandører er, at: 

 sikre at ny velfærdsteknologi er til-

passet vores borgeres behov. 

 

 sikre udviklingen af teknologier der 

kan øge kvaliteten i plejen.  

 

 ny teknologi kan øge effektiviteten 

og arbejdsmiljøet for vores medar-

bejdere.  

 

 borgere oplever en sammenhæng på 

tværs af sektorer.  

 

Handlinger 2023 

 Den intelligente sensorble udvikles i 

samarbejde med plejehjem til at 

kunne detektere afføring. Ny hand-

ling i 2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samarbejde på tværs af sektorer for 

en bedre kommunikationsoplevelse 

for gravide. Videreført handling fra 

2022.   

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Center for Sundhedsfremme & Forebyg-

gelse  

Plejehjem 
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Indsatserne og handlingerne inden for det strategiske indsatsområde ”Kompetenceudvikling” understøtter målsæt-

ningen om, at vi vil fokusere på vores medarbejders og borgers teknologiske kompetencer. 

 

Kompetenceudvikling 

 

Konkrete færdigheder til at arbejde 

med digitale løsninger 

Vi vil sikre, at medarbejdere, borgere og le-

dere har de nødvendige digitale kompeten-

cer til at anvende digitale løsninger og ny 

velfærdsteknologi som en naturlig del af 

hverdagen. Vi vil bringe medarbejdernes 

faglighed i spil, så de kan understøtte bor-

gerne i anvendelsen af ny velfærdstekno-

logi.  

Formålet med kompetenceudvikling er, at: 

 styrke medarbejdernes og borgernes 

færdigheder i konkrete velfærdtek-

nologier og digitale løsninger. 

 

 give medarbejderne de rette forud-

sætninger til at udføre opgaver via 

de valgte løsninger.  

 

 gøre kompetenceudvikling af medar-

bejdere lettere tilgængelig for bedre 

og hurtigere oplæring samt vedlige-

holdelse og personaleudvikling.  

 

Handlinger 2023 

 Ny digital mulighed for at dele vi-

deoinstruktioner til anvendelse af 

velfærdsteknologi og hjælpemidler. 

Ny handling i 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digitalt læringssystem afprøves til 

professionalisering af ansættelses-

forløb og personaleudvikling i Center 

for Hjerneskade & Beskæftigelse og 

Hjemmeplejen i samarbejde med 

Social & Sundheds Kompetenceud-

viklingscenter. Handlingen viderefø-

res fra 2021.  

 

 Færdighedstræning i anvendelse af 

nye løsninger for borgere, når nye 

løsninger tages i brug. Fast handling 

i arbejdet med velfærdsteknologi. 

 

 Færdighedstræning i brug af nye 

teknologier gennemføres for alle re-

levante medarbejdere. Fast handling 

i arbejdet med velfærdsteknologi. 

 

Handlingerne gennemføres med udgangs-

punkt i en vurdering af, hvordan borgerne 

bedst muligt kan profitere af løsningen, og 

hvordan det er muligt at realisere potentia-

let i brugen af løsningen. 

 

Aktører 

Alle centre i Social & Sundhed 

Social & Sundheds kompetenceudviklings-

center 
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