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Hvem gør vi det for? 

Borgerne Medarbejderne Kommunen Erhvervslivet 

Hvem får værditilvæksten? 



Eksempel: ABT (ArbejdskraftBesparende 

Teknologi)  

Borgerne Medarbejderne Kommunen 



Hvad nu hvis… 

…modstand mod forandring er noget vi går og 

bilder os selv ind eksisterer??  



Forandring 

En forandring  indebærer: at få nogen til at 

gøre noget andet end det de gør i dag.   

For at gøre det, skal vi udkonkurrere de 

værdisæt/den nytte, der er til stede i dag.  

To muligheder:  

- Vi truer med at forringe den eksisterende 

værdi/nytte. 

- Vi sandsynliggør, at vedkommendes 

værdi/nytte øges. 



Så hvad nu hvis… 

Medarbejderne Kommunen 

…modstand mod forandring  

blot er en illusion  - og i 

virkeligheden dækker over 

vores manglende evne til at 

tilskrive ”det vi gerne vil have 

nogen til at gøre” mere værdi 

end ”det de gør i dag”???  



 

Hvorfor Velfærdsteknologi 

 
Den demografiske udvikling bevirker at… 

• Vi bliver flere ældre og lever længere 

• Færre i arbejdsdygtige alder 

• Færre ressourcer 

Højere forventninger og krav  

 

 

 

 

 



Fraiming (eller Refraiming) 

Medarbejderne Kommunen 

Jo større behov vi kan kommunikere – desto 

større er muligheden for nyttevækst.  

Fra ABT til FTT. 

”Friheds- og tryghedsteknologi”  



Så hvad er svaret? 

Borgerne Medarbejderne Kommunen 



Eksempler på hvad vi 

har gjort 
Loftlifte 

Skylle tørre toiletter 



Frihed i eget hjem 

Focus på selvhjulpenhed og frihed 

 

• Loftlifte – fra 2 til 1 medarbejder 

 

• Frigiver ressourcer for ca. 3 mill. kr i 
fritvalgsområdet. 

 

• Gulvlifte stadig nødvendig ved opstart af 
hjælp og ved midlertidig sygdom. 



Frihed i eget hjem 

Toiletsæder med skylle og tørrefunktion 

 

• Screenet ca. 490 borgere  

• Nedtaget ca. 125 

• 5 – 10 fået installeret hæve / sænke 

• Markant fald i urinvejsinfektioner og bedring af 
hudproblemer ved slut evaluering 

• Selvhjulpenhed øges for borger på andre 
områder i dagligdagen  



 

Business case toiletsæder med 

skylle og tørrefunktion: 
 

• Opsætning og toilet koster ca. 6.500 kr. 

• 5 min. tidsbesparelse pr. dag giver 9125 kr. 

pr. år. 

• Toiletsædet er således betalt på under et år. 

 

• Ved 400 borgere giver det en besparelse på 

4.5 mill. kr. pr. år. 

 



1. Realiserede besparelser 

• Loftslifte i plejeboliger 

– Årlig besparelse v. 2075: 3 mio. kr. 

• Loftslifte i hjemmeplejen fra 2014 

– Årlig besparelse v. 150: 3 mio. kr. 

• Skylletoiletter i hjemmeplejen 

– Årlig besparelse v. 500: 4,9 mio. kr. 

– Færre urinvejsinfektioner og 

hudproblemer i nedre region 



Businesscase forflytning 



Sparekatelog 2011 



 



Anbefalinger for besparelser 2011-2014  

  Sundhed og Omsorg    



Ivan Kjær Lauridsen 

 

Investering 
Afkast på de 

første 3 år 

Grundlæggende overvejelser i forhold til økonomi og 

ressourcer 



1. Realiserede besparelser 

• Kompressionsstrømpepåtager i 
hjemmeplejen 
– Årlig besparelse ved 100: 4,2 mio. kr. 

• Rehabilitering og velfærdsteknologi 
i hjemmeplejen 
– Årlig besparelse: 9,4 mio. kr. 

• Hverdagsrehabilitering: ”Grib 
Hverdagen” fra 2014 
– Både træning, rehabilitering og VT 

– Årlig besparelse: 11,5 mio. kr. 

 

Strømpeaftager 

Diverse moppesystemer 



Økonomi som succeskriterie 

Røde tal vs. Sorte tal 

  
 

Stopur. 

Tid er penge 

http://forum.excel-regneark.dk/formel-til-budget_topic424.html


Eksempler på 

evalueringsmetoder 
Målinger sætter krav til 

evalueringsmetoder 



Oplæring i nyt = aflæring af gammelt 

Velfærdsteknologi ændrer arbejdsgange 

• Inddragelse af frontpersonale i projektstart 

– Gevinsten skal kunne ses umiddelbart 

• Nye arbejdsgange kan være en barriere 

og forskyde gevinstrealiseringen 

– Ting Ta’r Tid 

• Meningsdannelse og medejerskab 

 

 

 

 



Mange mulige effektmål… 

 

 

 

 

 

 

 

EVS 

UCLA 

QUEST 

DEMMI 

SF-36 

SF-12 

Business Case 

Tidsforbrug 

IPPA 

COPM 

WHODAS 

EQ-5D 

 

Triple Aim 

VTV 

MAST 

AMPS 

Evaluhe@lth 



Målinger hænger sammen med 

evaluering metoder  

• Organisering 

• Kompetenceudvikling 

• Medarbejdere 

• Leder (opbakning) 

• Ændrede arbejdsgange 

• Tidstagning 

• Ændring i ex visiteret 
tid 

• Gevinstrealisering 

• Overskud 

• Fra røde til sorte tal 

• Risikovillighed 

• Livskvalitet 

• Oplevelse af 
forbedring/udvikling 

• Forbedret funktion 

• Adfærd 

• Trivsel 

• Mestring 

• Funktionalitet af 
teknologi 

• IT-platform/sikkerhed  

• Integration 

• GUI personale/borger 

• Driftssikkerhed 

 
Teknologi Borger 

Metode Økonomi 



Hvad gør velfærdsteknologi? 

Fra 

til 



Borgerne Hele livet fri og uafhængig 



Glade borgere motiverer til mere Medarbejderne 



Eksempel: Hvordan kan vi måle 

gevinstrealiseringen på Flemming? 



Hvilke ordninger kan komme i spil 

i udregning af Business Case 

F.eks.: 

• Borgerstyret personlig assistance (BPA yngre) 

• Tildeling af hjemmehjælp 

• Udskydning af tildeling af plejebolig 

• Transport 

• Flemmings glæde??? 



Flere systemer bliver udfordrede alt 

efter hvilken kontekst vi arbejder i 
 

PLEJEPAKKE: 

•  Personlig hygiejne aften 

•  Toiletbesøg 

•  Forflytning 3 

•  Servering af mad 

•  Give doseret medicin 

•  Psykisk hjælp og støtte 3 

•  Tilsyn 

•  Hjælp til akutte behov 

•  Rengøring 3 

•  Tøjvask 

•  Sygepleje 

•  Genoptræning T3 

•  Vedligeholdende træning T4 

•  Aktiviteter 

http://politiken.dk/debat/analyse/ECE665936/offentligt-sygefravaer-er-overdrevet/


Giver gladere borgere mindre sygefravær?  



Vigtigheden af konteksten 



Konteksten er vigtig! 

HVAD virker for HVEM HVORNÅR 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPinrpv_0MgCFYaMLAod4TcOxw&url=http://www.danskepatienter.dk/nyheder/s-dan-bliver-telemedicin-kvalitet&psig=AFQjCNEPzZQpMSFWpnkByr3-UJ0Oc3A-6w&ust=1445428549032819


Erfaringer fra Touch and Play 

Hvad virker - for Hvem  - Hvornår

  



Nulpunktsmålinger 

 

 

Målbare mål – hvad måler vi på? 



Krav til teknologien?  

 
- hvad monitorerer teknologien 



 
Krav til teknologien 

 
• Skal kunne integreres i en alm. 

dagligdag  

• Generering af data 

• Skal understøtte borgerens behov 

• Være sikkert og nemt at anvende i 
drift 

• Nemt at håndtere for brugerne 

• Samles i én enhed f.eks. i en 
platform 

• IT sikkerhed 

• Overføre nødvendige data IKKE 
DOBBEL DOKUMENTATION 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ2O9_eo-8cCFcHycgodjZkPbw&url=http://www.husmoderen.dk/hjemmet/ildelugtende-vaskemaskine&psig=AFQjCNFbcbQOC1Fr97YSPJ3IQ4c8pqwMXw&ust=1442484839676118
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiM_N63-8cCFaKfcgodoj4JfQ&url=http://www.epc-rfid.info/rfid&psig=AFQjCNHuZrchOlM1IqR__r-80edpDMVl1Q&ust=1442488802598438


Krav om generering af data 



Opsamling 

- Hvilke erfaringer har vi? 



Opsamling af erfaringer  

• Evaluerings metoder vælges fra projektstart ud fra den 

kontekst der arbejdes i 

• Hvilke mål og succeskriterier? 

• Kan vi hente ”priser” i vores forskellige systemer til 

udregning af BC? 

– Inddrag front personalet 

– Logbøger med erfaringer /tavs viden 

• Nulpunktsmålinger 

• Blive bedre til at stille krav til firmaer. 

– Kan teknologien generer læselige data?  

 

 



  

• Løbende tilpasning gennem hele projektet 

– Der kan komme gevinster/faldgruber vi ikke havde 

set 

 

• Slutevaluering med erfaringer - hvad er opnået for 

hvem og i hvilken kontekst. Denne viden kan bruges til 

udrulning i storscala 

 



Teknik kan ikke forandre noget 

 

- det kan kun mennesker! 



Tak for opmærksomheden og nu er 

der mulighed for spørgsmål 


