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Ramme for velfærdsteknologi
Denne ramme for arbejdet i Velfærdsteknologiteamet tager højde for eksisterende 
strategier og politikker på lokalt og nationalt niveau. Det er eksempelvis “Hjørring 
Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022”, ”IT-strategi i Hjørring Kommune”, den nuvæ-
rende ”Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi” fra Digitaliseringsstyrelsen, ”KL- Fæl-
les erklæring om velfærdsteknologi” samt “På forkant med fremtidens velfærd” fra KL.

Arbejdets formål er at understøtte velfærdsteknologiteamets kerneopgave: ”Tryghed 
og selvstændighed for den enkelte borger” i tæt samarbejde og dialog med de rele-
vante parter. 

Denne beskrivelse skal sætte rammen for, hvordan velfærdsteknologiteamet i Hjørring 
Kommune skal arbejde fremadrettet. Herunder også kommunikation og information 
til fx chefgruppe, relevante råd og SÆH-udvalget.

Metode
Fællesnævneren for arbejdet i velfærdsteknologiteamet er, at det gennemføres i tæt 
samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere fx det enkelte ældre-
center, botilbud eller leverandør. Ligeledes er det oftest på foranledning af henvendel-
ser og behov fra driften.
 
Indsatserne spænder mellem her-og-nu indsatser med sparring for driften indenfor 
f.eks. eksisterende teknologier, muligheder for at afhjælpe en konkret situation med 
en borger, samt til større projekter der løber over længere tid. Metoderne dækker over 
behovsafdækning, workflows-beskrivelser, udvikling, tests og/eller implementering af 
teknologi og digitale løsninger i forskelligt omfang. 
 
Den teknologiske udvikling sker med høj fart og øget kompleksitet i kraft af et ønske 
om bedre funktionalitet og kommunikation på tværs af organisationen til gavn for 
borgere og medarbejdere. 

Teknologierne udvikler sig også ofte - både i afprøvningsfasen og i den efterfølgende 
implementering og drift. Den præmis fordrer en høj grad af fleksibilitet og lærings-
opsamling undervejs med løbende justeringer (agil projektmetode med iterationer). 
Dette har bl.a. til formål at sikre det optimale match mellem teknologi og organisation 
løbende, herunder også borgere og medarbejdere. Det gennemføres bl.a. gennem 
prøvehandlinger. Prøvehandlinger gennemføres altid i tæt samarbejde med aftager, fx 
den enkelte hjemmeplejegruppe. Den agile projektmetode understøtter ejerskab og 
letter implementeringen ved overgang til drift.



Side 3

For at kunne imødekomme den øgede kompleksitet og sikre, at den velfærdsteknolo-
giske indsats er integreret i og er en naturlig del af opgaveløsningen i Hjørring Kom-
mune, prioriteres løbende samarbejde med andre teams, andre forvaltninger, andre 
kommuner og KL samt andre sektorer højt. 
 
Opgaver
Velfærdsteknologiteamets opgaver er skitseret i nedenstående figur. I udgangspunktet pri-
oriteres henvendelser fra driften, der kan give en hurtig værdiskabelse, højt. Som eksempler 
kan nævnes løsninger som madservice og kontohåndtering til Servicecenter Handicap.   

Figur 1: Opgaver i Velfærds-

teknologiteamet:

Opgaver

 Figur 1: Opgaver i Velfærdsteknologiteamet

Teamets
opgaver

Vi indgår i sparring med an-
dre forvaltninger, andre kom-
muner og Regioner, KL samt 

uddannelsesinstitutioner Vi udfordrer lokale  
arbejdsgange, 

lovgivning og den  
nationale dagsorden 

Vi indgår  
i dialog med  

leverandørerne og  
varetager ”gate- 
keeperfunktion”

Vi hjælper med at lave 
det bedste match  

mellem mennesker og 
teknologi

Gennemfører projekter 
der afdækker potentialerne 

ved indførelse af teknologi. Vi 
udvikler og tester i lille skala 
og afdækker potentialer ved 

udruldning  i stor skala 

Vi står til rådighed for  
sparring med alle dele af or-

ganisationen, hvor der kunne 
være brug for en teknologisk 
løsning til f.eks. borger eller 

medarbejder
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Uddybning af figur 1: 

• Vi laver konkrete afprøvningsprojekter i tæt samarbejde af slutbrugerne og med 
fokus på borger, medarbejdere, organisation og økonomi. F.eks. tester vi en digital 
løsning sammen med slutbrugeren, så deres perspektiver inddrages i kvalificering 
af en løsning som ved f.eks. udvikling af madserviceløsningen 

• Vi indgår i sparring om f.eks. relevante teknologier til et sanserum på et botilbud, 
indgå i arbejdsgruppe om skærmrobotter (RPA) på tværs af alle forvaltninger, øn-
sker til indkøb af ny teknologi, erfagruppe ”Nordjysk Netværk for velfærdsteknologi” 
(NNV) med repræsentanter fra hver af de 11 nordjyske kommuner og deltagelse i 
nationale netværksmøder i regi af KL.  Sparring med de andre forvaltninger i Hjør-
ring Kommune prioriteres højt, for at understøtte en opgaveløsning med stigende 
kompleksitet. 

• Vi bistår ved afdækning af hvilke potentialer der kan være ved at udrulning af en 
teknologi der allerede er testet andet sted. F.eks. som ved udrulningen af sensorble-
erne til brug ved udredning for kontinens problematikker 

• Vi deltager på udvalgte relevante konferencer og er i tæt dialog med leverandører 
og netværk om hvad der rører sig indenfor området. Samtidig er det vigtigt at være 
i tæt dialog med driften, så deres behov kan tilgodeses i dialogen med markedet  

• Vi varetager en gate-keeper funktion på vegne af SÆH, hvor vi screener leverandør-
henvendelser på vegne af driften. Ved relevante henvendelser, drøftes det i samar-
bejde med det relevante driftsområde f.eks. appen ”Brain+” til neuro-rehabilitering i 
Træningsenheden   

• I tæt samarbejde med den tværgående I-sikkerhedsorganisation og driften, vareta-
ger vi kontrakter og databehandleraftaler i relation til projekterne

• Vi står til rådighed for sparring med alle dele af organisationen, hvor der kunne 
være brug for en teknologisk løsning til at understøtte opgaveløsningen hos en 
borger eller i arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være borger der har brug en speciel mu-
sikpude for at finde ro eller en medarbejder der har brug for medicindoseringsæ-
ske med alarm, så en pårørende kan varetage medicinhåndtering på en tryg måde. 
Vi laver markedsafsondring, så medarbejder eller borger får den løsning der passer 
bedst til problematikken

• Vi forsøger at påvirke den nationale dagsorden ved at bære organisationens behov 
ind i KL og andre relevante steder. Det gør vi bl.a. gennem deltagelse i kommune-
gruppen for ”KL - Center for Velfærdsteknologi”, ved at efterspørge og bidrage til 
juridiske vejledninger der skal understøtte SÆH-området (som f.eks. ”Juridisk vejled-
ning i brug af sensorer på ældreområdet”)    
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Udbredelse af viden og kommunikation 
For at understøtte udbredelse af viden og teknologier bedst muligt samt sikre en 
organisatorisk forankring af projekterne, kommunikeres indsatserne og projekterne i 
velfærdsteknologiteamet efter nedenstående ramme:  

• Ved projektopstart, vil kommunikation om projektet afklares med projektejer (rele-
vant chef ), da hver projektramme er forskellig – herunder også hvilken proces der 
skal igangsættes ift. Chefgruppe, SÆH-udvalget, Ældrerådet eller Handicaprådet. 

• Løbende status til Chef for Adm. og Service 
• Løbende status til den samlede Chefgruppe (1 – 2 gang pr. år)
• Efter relevant omfang skal SÆH-udvalget orienteres om teknologiske løsninger, der 

gør en positiv forskel på SÆH-området.
 
Kommunikationen med chefgruppen skal sikre “den røde tråd” i opgaveløsningen for 
at sikre, at driften ikke overbelastes i projekter. 

Selve Velfærdsteknologiteamet består af 2 ½ stilling samt en koordinatorstilling med 
særligt fokus på GDPR- området. Teamets overordnet formål er at understøtte drifts-
områderne med projektledelse og implementeringshjælp, så det bliver nemmere for 
dem at tage teknologier i brug til gavn for borger, medarbejder og organisationen 
som helhed.
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Projekter
Projekter 2021/2022

Styrket brandforebyggelsesindsats på Ældre- og Handicapområdet (implementering)
I 2019 startede projektet om styrket brandforebyggelse på baggrund af brandulykker 
på Ældre- og Handicapområdet både i Hjørring Kommune samt i resten af landet. For-
målet med projektet var at iværksætte en permanent indsats på Ældre- og Handicap-
området, der kunne medvirke til at reducere antallet af dødsbrande og brandulykker 
blandt sårbare ældre og socialt udsatte borgere på botilbud, ældrecentre samt i eget 
hjem i Hjørring Kommune. Tillige var formålet at skabe mere tryghed hos denne ud-
satte gruppe og ikke mindst hos ansatte, pårørende og medborgere. 

Projektet er afsluttet ultimo 2020 med beslutning om at implementere den brandfore-
byggende indsats. I 2021 er der arbejdet på tværs af Ældre- og Handicapområdet på at 
konkretisere organiseringen og arbejdsgangene omkring indsatsen. Arbejdet er afslut-
tet i 1. kvartal 2022, hvorefter det indgår i interne omprioriteringer. 

Bedre søvn – bedre liv (implementering)
Demos-10 er baseret på sensorer til monitorering af døgnrytmen hos borgere med 
demenssymptomer, kognitiv svækkelse eller som ikke selv er i stand til at fortælle, 
hvordan de har det. Sensoren måler kroppens position og bevægelse, og de indsam-
lede døgnrytmedata kan indgå i den faglige vurdering af borgers trivsel samt tilrette-
læggelse og evaluering af intervention. 
Pilotprojektet “Bedre søvn - bedre liv” blev afsluttet med udgangen af 2020, hvor det 
blev besluttet at sætte teknologien i drift på ældrecentrene. Teknologien er forankret 
hos demenskonsulenterne, som med deres faglighed kan omsætte de objektive data 
til gavn for borgerne på ældrecentrene.  
Velfærdsteknologiteamet har understøttet implementeringen, som i sensommeren 
2021 overgik til driften.
Velfærdsteknologiteamet inddrages ved behov.  

Telemedicin 
I Hjørring Kommune benyttes telemedicinske løsninger til borgere med KOL, Hjer-
tesvigt og komplicerede sår.  
 
Telemedicinsk sårvurdering: 
Løsningen er nationalt implementeret i 2014 men genbesøgt i Region Nord i 2021, da 
indsatsen skal udbredes yderligere i sygehusregi. I Hjørring Kommune understøtter vi 
den indsats med faglig viden og sparring. Velfærdsteknologiteamet er bindeled mel-
lem Regionen og Hjørring Kommune.  
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Telemedicin til borgere med KOL og Hjertesvigt:
I Hjørring tilbydes telemedicin borgere der har KOL eller hjer-
tesvigt (NYHA grupper 2, 3, og 4 samt færdig-optitrerede). 
Monitoreringen af de telemedicinske data, varetages af Borger-
sundhed.  
Indenfor Kol – området, er der truffet beslutning om en fælles 
national udbredelse af telemedicin. Forløbet har været forsinket 
bl.a. på grund af et udbud der skulle gå om.  Status er, at den 
fælles nationale infrastruktur er på plads og det kommende 
monitoreringssystem er valgt (Trifork) og er under udvikling. 
Hjørring Kommune indgår som pilot kommune og forbereder i 
løbet af efteråret 2022 pilotafprøvningen.  
I første omgang bibeholdes telemedicin til Hjertesvigt på eksi-
sterende IT-løsning indtil der er en afklaring om videre implementering.   
 
Velfærdsteknologiteamet varetager tovholderfunktionen samt den organisatoriske im-
plementering i Hjørring Kommune. Desuden bidrager teamet til den tværkommunale 
implementering og sparring med den centrale enhed i Region Nordjylland (TeleCare 
Nord sekretariatet).   

Kontohåndtering
I tæt samarbejde med Servicecenter Handicap og Innovation og Digitalisering i 
Hjørring Kommune (IOD) er der udviklet et program til at understøtte håndteringen 
af bonner knyttet til kostkasserne på botilbuddene. 
I 2020 har Botilbuddet Aage Holms Vej testet løsningen, men på grund af lederskifte 
har projektet været sat på pause. En del af husene fortsætter indberetningen, men der 
arbejdes nu på at genoptage.  Afdelingsleder af Servicecenter tager møde med dem 
og igangsætter processen på ny, da det giver udfordringer med manglende afstem-
ning af købekasserne. 
På Botilbuddet Sjællandsgade er løsningen taget i brug i foråret 2021 og indgår som 
en del af en større gennemgang af kort, håndtering af kontanter m.m.  
Det afventes, at kontoafstemningerne kan lægges i øs-Indsigt, hvilket man har givet 
lovning på fra Løn og Finans. 
 
Projektet er løbende udviklet, og afdelingsleder af Servicecenter anbefaler, at projektet 
er tænkt ind i den samlede indsats med automatisering af hele økonomiområdet på 
SÆH og Hjørring kommune. 

Der er ikke udgifter forbundet med løsningen eller udviklingen af denne, da det er 
foretaget i eksisterende løsninger i Hjørring Kommune 
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Teams og Office 365 + support af organisationen
Siden Covid-19 nedlukningen i marts 2020 har Velfærdsteknologiteamet haft en plads 
i Task Force 365 (tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltnin-
ger). Velfærdsteknologiteamet har varetaget tovholder – og supportfunktionen i SÆH 
i tæt samarbejde med IT og de andre forvaltninger. Formålet var at understøtte og 
lette de ændrede arbejdsgange som den nye situation gennemtvang. I løbet af 2020 
varetog teamet over 500 supportsager. Dertil kommer afholdelse af interne webinarer, 
undervisninger, introduktioner og almindelig understøttelse på tværs af hele SÆH-for-
valtningen. I løbet 2021 benyttes TaskForce 365 gruppen fortsat til at løfte den tværgå-
ende indsats ved implementering af så stor en IT-løsning. 
 
Fremadrettet vil der fortsat være behov for hjælp i organisationen til overgangen til 
Teams som andet end videokommunikation. Fokus er bl.a. hensigtsmæssigt filover-
blik (fremfor w-og y-drevene), deling af dokumenter til sparring og vidensdeling og 
opbygning af teams til den enkelte afdelings behov. Indsatsen på området er dog 
betydelig mindre og har karakter af en dybdeimplementering fremfor breddeimple-
mentering. I løbet 2022 er primære opgave, klargøring af rammen for nedlukning af 
eksisterende drev og med overgang til andre drevløsninger. 
 
Velfærdsteknologiteamet forventer, at opgaverne omkring implementering af Teams 
er fortløbende og uden slutdato. 
Task force 365 er forankret tværgående men referer til ASG.

Kunstig intelligens til understøttelse af de faglige beslutninger 
Gennem 2020 og indtil udgangen af 2021, udvikles og testes en software som har til 
formål at benytte data fra EOJ-systemet til at kunne forudsige en borgers funktionsfald 
over tid. Funktionsfald der i værste tilfælde kan medføre f.eks. indlæggelse. Algoritmen 
har i løbet af 2020 været testet og benyttet til at belyse afvigelser i leveringerne af 
hjemmepleje (med en funktion der hedder pakkefit) som supplement til BI-systemet 
og har i løbet 2021 testes i samarbejdet med Myndighedsfunktionen hos Myndighed 
Ældre. Denne første fase er projektet er afsluttet. 
 
I det kommende testforløb vægtes, at systemet skal kunne understøtte beslutnings-
kompetencen hos Sygeplejen og hjælpe medarbejderne til at detektere funktionsfald 
over tid, som ofte kun opdages tilfældigt i dag, da den funktion ikke findes i vores 
eksisterende systemer. 
Afprøvningen er forlænget til udgangen af 2022, hvor den varetages af to sygeple-
jersker, som én gang om ugen, gennemgår borgerne i løsningen med det formål at 
bringe viden med på de ugentlige tværfaglige konferencer. Løsningen skal fungere 
som et ensrettet støtteværktøj til at registrerer ændringer ud i borgernes tilstand ud 
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fra store mængder af data, så den rette indsats kan igangsættes til rette tid. I partner-
skabet indgår to IT- virksomheder, Aalborg Universitet og Danish Life Science Cluster 
(Erhvervsklynge tidligere kendt som Life Science innovation North Denmark). 
Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen og Hjørring Kommune modtager en 45 % 
finansiering af medarbejderressourcerne. Den lokale tovholderfunktion varetages af 
Velfærdsteknologiteamet.
De yderligere udgifter til projektet er afholdt af Velfærdsteknologiteamets konto. 
 
Rådgivning og Aktivitetstilbud Vendsyssel (RAV)
Velfærdteknologiteamet har i 2021 været en del af arbejdsgruppen omkring RAV. For-
målet har været at bidrage til fokus på teknologier til demensområdet og sparrings-
partner til teknologibiblioteket i RAV. For Velfærdsteknologiteamet er det en løbende 
indsats med samarbejdspartnerne omkring RAV (herunder CKU, Demensforeningen 
m.fl.) og teamet kan inddrages i den direkte hjælp til den enkelte borger eller pårøren-
de i brugen af en specifik teknologi. Opgaven løses ad hoc og i tæt sparring med RAV 
og de andre samarbejdspartnere.  

Medicinhåndtering i Syge – og Hjemmeplejen 
Som en del af den samlede løsning til at imødekomme udfordringer med medicin-
håndtering benyttes en række forskellige teknologiske løsninger hos borgerne. I 2020 
og 2021 har der været øget fokus på at udvide værktøjskassen, således at hjemme- og 
sygeplejen kan indsætte store eller små teknologier til at imødekomme borgers be-
hov. 
Velfærdsteknologiteamet har udarbejdet et katalog med en oversigt over forskellige 
hjælpemidler til medicinhåndtering. Hjælpemidlerne varierer fra simple pilleæsker 
med alarm og mere avancerede pilleæsker – f.eks. DoseCan hvor borger skal kvittere, 
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når medicinen er indtaget – til gratis apps, der kan påminde borger og/eller pårørende 
om, at der skal tages medicin eller give overblik over recepter, til TIM (Total Intelligent 
Medicinløsning), som Hjørring Kommune selv har testet og implementeret i samar-
bejde med andre nordjyske kommuner. Velfærdsteknologi har desuden udarbejdet et 
best-practice-katalog, hvor erfaringer fra forskellige projekter i andre kommuner ved-
rørende medicinhåndtering er samlet. 
Næste skridt afklares med hjemme- og sygeplejen.

Videoløsning til Syge- og Hjemmeplejen 
Ved årsskiftet 2021/2022 blev en afprøvning af videoløsningen MoreMemo påbegyndt 
i sygeplejen. MoreMemo er en mindre videoløsning i et lukket krypteret system. Den 
består af en tablet, som borgeren får udleveret. Sygeplejen kan lave videoopkald til 
borgeren, hvor borgeren ved et enkelt tryk på skærmen kan oprette forbindelse.
Formålet er at teste om teknologi og organisering er den rigtige, så der på sigt kan 
skaleres op og arbejdes med skærmbesøg i hele Syge- og Hjemmeplejen. Ligeledes 
ønskes der at høste generelle erfaringer med skærmbesøg som arbejdsredskab, samt 
finde frem til hvilke målgrupper og arbejdsmetoder, der er relevante på området. For-
målet med at sætte fokus på video til både Service – og Sundhedslovsydelser i Syge – 
og hjemmeplejen er på længere sigt at kunne frigive ressourcer til området.
Udgifterne til skærmløsningerne, intro og datahåndtering afholdes i afprøvningsperio-
den af Velfærdsteknologiteamets konto 

Demenspartnerskabet med UCN
Velfærdsteknologiteamet deltager som sparringspartner ind i Partnerskabsaftalen 
med UCN Hjørring. Her sikres at uddannelserne er bekendt med relevante teknologier 
indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område, således at der er sammen-
hæng mellem det studerende møder på uddannelserne, og det der benyttes i Hjør-
ring Kommune. Fra UCN deltager repræsentanter fra Ergoterapeut-, Sygeplejerske - og 
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Pædagoguddannelserne. Desuden sidder Videnscenter for Neuropædagogik repræ-
senteret. Gennem partnerskabet er der sat en række initiativer i gang omkring bl.a. 
undervisning i teknologer til medicinhåndtering, bevilling af hjælpemidler, sensorble 
mm. Partnerskabet mødes 2-3 gange årligt.    

AppWriter  
AppWriter er et hjælperedskab, der gennem en app tilbyder kompenserende læse- og 
skrivestøtte. AppWriter installeres på en medarbejders tablet og giver hjælp til at læse 
og skrive gennem en række funktioner såsom oplæsning, ordforslag samt ordscan-
ning, hvor f.eks. medicinemballage kan scannes og oplæses. Den kan desuden anven-
des i kombination med CURA, da appwriter indeholder sundhedsfaglige fagordbøger.   

Flere medarbejdere oplever udfordringer ift. kravet om øget dokumentation samt 
behovet for skærpede IT-kompetencer. I forbindelse med indsatsen “Bedre til ord, tal 
og IT” i Hjemmeplejen, som blev igangsat med midler fra Kommunernes Kompeten-
cefond, screenede man i samarbejde med VUC alle medarbejdere for ordblindhed. Her 
fremgik det, at en stor del af Hjemmeplejens medarbejdere har læse/skrivevanskelig-
heder, og de medarbejdere der i screeningen viste sig at være ordblinde ifølge den 
Nationale Ordblindetest tilbydes hjælperedskabet AppWriter. Implementeringen blev 
relativt hurtigt igangsat for at matche indsatsen ”Bedre til ord og tal”.    

Der har ikke været behov for at teste teknologien da den er velafprøvet fra andre kom-
muner samt BFU i Hjørring Kommune. Velfærdsteknologiteamets opgave har derfor 
været at markedsafdække potentielle alternative løsninger, sikre kontrakt, databehand-
leraftaler mm. Derudover har teamet fungeret som koordinator på indsatsen.  
Der er gennemført undervisning af medarbejdere/superbrugere i september 2021, og 
appen er derefter overgået til drift.

Interaktivt præsentationsværktøj Mentimeter 
Der er i Hjørring Kommune indkøbt 8 licenser til platformen Mentimeter, som giver 
fuld adgang til alle platformens funktioner. Mentimeter er en platform og et værktøj 
til at skabe interaktive præsentationer, mødeværktøjer m.v. Det giver deltagere til f.eks. 
en præsentation mulighed for at besvare spørgsmål fra oplægsholderen, stille spørgs-
mål til oplægsholderen, lave meningsmålinger m.m. – det kræver blot en smartphone. 
Det er med andre ord et værktøj til at skabe interaktion – både fysisk og virtuelt – til et 
møde, en præsentation, en workshop, borgermøde eller lignende. Licenserne løber til 
udgangen af 2022, og udgiften til licenserne afholdes af velfærdsteknologis budget. 
Tovholderopgaven med platformen for hele SÆH er forankret i Velfærdsteknologi-
teamet.
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Brain+ 
Brain+ anvendes til kognitiv genoptræning gennem en spilbaseret app-løsning, der 
bl.a. kan anvendes som supplerende selvtræning. Når borgeren påbegynder spillene, 
udarbejdes automatisk en kognitiv profil inden for fire kognitive domæner: opmærk-
somhed, eksekutive funktioner, arbejdshukommelse samt episodisk hukommelse og 
sprog. Resultatet af profilen ligger til grund for den fremadrettede udvælgelse af spilty-
pe samt automatisk tilpasning af sværhedsgrad. 

Brain+ er afprøvet i Træningsenheden i 2021, og der skal i foråret 2022 laves erfarings-
opsamling samt arbejdes videre ift. ønske om implementering.
Udgifterne til licens under afprøvningen er afholdt af Velfærdsteknologiteamets konto.

Automatisering af digitale arbejdsgange 
Velfærdsteknologiteamet arbejder målrettet med digitalisering og automatisering på 
tværs af alle afdelinger og i tæt samarbejde med den centrale automatiseringsenhed. 
Teamet afdækker eksisterende arbejdsgange som afdelinger i driften finder besværlige 
og langsommelige og i fællesskab udformes den nye digitale arbejdsgang. 

Denne proces handler ikke blot om at ”sætte strøm til papir”, men er i lige så høj grad 
en anledning til at få set eksisterende arbejdsgange efter i sømmene og optimeret 
både med og uden digitale elementer. 

Teamet oplever en stigende efterspørgsel efter hjælp til digitale arbejdsgange, da 
afdelingerne oplever omgående værdiskabelse med meget få omkostninger og mini-
mal implementeringstid. Et eksempel herpå er digitalisering af servicepakker på ple-
jecentrene hvor tilkommende beboere skal vælge måltider, vaskeservice mm. Denne 
proces udføres på papir og er en langsommelig og tager tid fra personalet. Teamets 
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rolle i denne opgave er, udover at tegne den nye arbejdsgang, at være bindeled 
mellem forvaltninger og videnspersoner. I løbet af 2022 øges denne indsats og der 
er ansættes en studenterprogrammør i 10 timer ugentligt til at varetage den direkte 
programmering. 

Økonomien til indsatsen afholdes primært af Velfærdsteknologikontoen.

RPA (Robotic Process Automation)
Velfærdsteknologiteamet er repræsentant for SÆH i det tværgående automatiserings-
netværk i Hjørring Kommune. Netværket har til formål at sætte fokus på procesop-
timering af arbejdsgange ved enten at ændre og lette de manuelle arbejdsgange, 
udvikle og indsætte en skærmrobot eller som dialog med en IT -leverandør for udvik-
ling af nye funktioner. Velfærdsteknologiteamet arbejder på at udbrede kendskabet og 
inspiration til løsninger som kan genbruges eller tilpasses så flest mulige arbejdsgange 
bliver lettet.  
I 2021 er løsninger som f.eks. digitalisering og automatisering af betaling af kaffe på 
aktivitetscentrene udviklet og implementeret. I løbet af 2022 bliver der udviklet flere 
løsninger, som skal lette opgaverne for f.eks administrationen på ledsagerordningen, 
økonomi mfl.  Løsningerne bygges i eksisterende systemer og udvikles med meget få 
eller ingen ekstra omkostninger. I løbet af 2022 sættes øges indsatsen på området og 
der er bl.a. en løsning til at håndtere en tung manuel arbejdsgang på Køkkenområdet 
uden afdækning og forventelig igangsat medio 2022. Fra maj 2022 ansættes en stu-
denterprogrammør i 10 timer ugentligt til at varetage den direkte programmering. 
Udgiften afholdes af Velfærdstekonologiteamets budget.
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Planlægningsskærme
I foråret 2021 blev der igangsat et projekt med opsætning af storskærme til visning 
af vagtplaner på Vendelbocentret. Formålet med projektet var at teste, hvordan stor-
skærmsvisning kunne understøtte og optimere planlægning af vagtplaner for medar-
bejderne. Storskærmene kunne vise vagtplaner og give medarbejderne mulighed for 
at indtaste ændringer til vagtplanen. I efteråret 2021 blev projektet dog sat på pause, 
da der skulle implementeres nyt vagtplanssystem på ældrecentrene og syge- og 
hjemmeplejen. Det nye vagtplanssystem har flere funktioner end det hidtidige, hvor-
for det gav mening at få det nye system fuldt implementeret og de nye funktioner helt 
klarlagt, inden der arbejdes videre med en storskærmsløsning. 

Projektet genbesøges i løbet af 2. kvartal 2022 med henblik på at vurdere, om projek-
tet skal opstartes igen. 
Udgifter til licenser, integrationer mm. afholdes af Velfærdsteknologiteamets konto

DigiRehab
DigiRehab er en velafprøvet teknologi til fysisk træning af ældre i eget hjem. Erfaringer 
fra andre kommuner viser, at 6 ud af 10 borgere bliver stærkere og får behov for min-
dre hjælp i hverdagen efter gennemført træning. Hos nogle borgere resulterer indsat-
sen i en reduktion i ydelser, mens andre borgere bevarer funktionsevnen længere end 
sammenligningsgruppen og derved undgår en stigning i ydelser. Erfaringer fra andre 
kommuner viser, at borgere, der har trænet med DigiRehab, oplever større livskvalitet 
og større frihed i hverdagen. Ligeledes har personalet fundet træningsopgaven me-
ningsfuld. Træningen varetages i tæt samarbejde mellem borger og hjemmepleje. 

DigiRehab er afprøvet i hjemmeplejen i Hjørring Vest i 2021. Med særligt fokus på or-
ganisering og arbejdsgange, var formålet med projektet blandt andet at belyse, hvad 
det kræver at implementere DigiRehab som en del af den eksisterende rehabiliterings-
indsatsen i Hjørring Kommune.  

I foråret 2022 tages beslutning om implementering i resten af den kommunale og pri-
vate hjemmepleje. Velfærdsteknologiteamets konto har i afprøvningsperioden afholdt 
udgifterne til licenser, undervisning, frikøb af medarbejdere i projektet mm. 
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Digitale løsninger til understøttelse af oplysningspligten /GDPR 
Som en del af GDPR-lovgivningen skal kommunerne leve op til oplysningspligten 
vedr. opbevaring og behandling af personoplysninger. For at understøtte driftsområ-
derne i at leve op til lovgivningen, hjælper og understøtter Velfærdsteknologiteamet 
med at få udviklet digitale løsninger, der kan lette nogle af de nye arbejdsgange. Ar-
bejdet laves i tæt samarbejde med Borgerservice og SÆH forvaltningens repræsentan-
ter for implementering af oplysningspligten. Velfærdsteknologiteamet sigter altid mod 
at udvikle løsninger som er uden ekstra omkostninger og som kan lette administrative 
arbejdsgange, så de kan bruge tiden med borgerne fremfor administration. Arbejdet 
er igangsat i 2021 og er uden afslutningsdato. 

Som en del af GDPR-lovgivningen skal Hjørring Kommune leve op til nogle krav, når 
det kommer til opbevaring og behandling af personoplysninger. Det betyder blandt 
andet at føre kontrol med de databehandlere, der anvendes. Kontrollen udføres en 
gang årligt og kræver gennemgang af databehandleraftaler og leverandørernes ud-
førsel af en ekstern revision. For SÆH-forvaltningen er der i øjeblikket cirka 35 databe-
handleraftaler. I forlængelse af dette er databeskyttelse også en væsentlig del af man-
ge af de systemer, som anvendes bredt i hele forvaltningen. Det vil bl.a. sige, at der skal 
være styr på adgangsforholdene til systemet (log in, til-/afmelding af adgange, korrekt 
adgang afhængig af ansættelse mv.). 

GDPR indebærer også en oplysningspligt til dem, hvis oplysninger vi opbevarer. Det er 
i langt overvejende grad borgere. Det vil sige, at hver gang en borger – enten selv eller 
via en anden kilde – giver oplysninger til Hjørring Kommune, skal borgeren oplyses 
om, med hvilket formål dennes oplysninger behandles, hvem det videregives til uden 
for Hjørring Kommune og hvem der i Hjørring Kommune har adgang til oplysninger-
ne. Det vil for de fleste være tydeligt, at SÆH har rigtig mange ydelser og derfor rigtig 
mange steder, hvor vi skal give en oplysningspligt. Der er et større arbejde i gang på 
tværs af hele SÆH, hvor alle områder gennemgås og kortlægges ift. behov for oplys-
ningspligt, herunder også implementering af oplysningspligt. Dertil skal lægges vedli-
geholdelse af denne oplysningspligt og opdatering ift. ny lovgivning. 

Til ovenstående opgaver er der også mange andre, afledte opgaver. Mange områder 
har spørgsmål vedrørende GDPR og søger sparring, der kan være afklaringer ift. nye 
eller eksisterende databehandleraftaler, databehandling i forvaltningens systemer, 
DPO-kontroller som giver anbefalinger til forbedringer af datasikkerheden, der skal 
implementeres, ændringer til den gældende lovgivning og fokus på nye områder af 
GDPR, eksempelvis korrekt sletning af oplysninger. 
Generelt er der god opmærksomhed på tværs af hele forvaltningen på korrekt og 
forsvarlig behandling af borgernes data og overholdelse af GDPR-lovgivningen, og 



dermed også behov for understøttelse af opgaven. Det er et område under konstant 
forandring med nye anbefalinger fra Datatilsynet og det man gør i dag, kan være æn-
dret i morgen – det vil med andre ord være en konstant driftsopgave fremadrettet. 
Opgaverne indenfor GDPR-området er stigende, og indeholde samtidig en række 
tilbagevendende opgaver. I øjeblikket er der ansat en midlertidig GDPR -koordinator 
til medio 2023. Hun er ansat som en del af Velfærdsteknologiteamet. Det er uafklaret 
hvordan opgaverne skal løftes herefter. 

KontaktLæge app (implementering)
KontaktLæge-appen gør det muligt at foretage videokonsultation mellem borger, 
medarbejder og den praktiserende læge. Velfærdsteknologi har haft tovholderfunktio-
nen på det tekniske set-up og efter flere forsøg fungerede løsningen. EOJ har været en 
vigtig del af løsning af opgaven, da appen er installeret på de tablets der er forankret 
hos EOJ. 
Der er gennemført få videosamtaler mellem en praktiserende læge og et ældrecenter.  
Velfærdsteknologiteamet kan inddrages ved behov og ønske fra ældrecentrene.

Digitalisering i bostøtten 
Som en del af budgetprocessen 2021 besluttede SÆH-udvalget at udmønte et for-
slag om effektivisering af bostøtteindsatsen igennem yderligere elektronisk kontakt til 
borgere. 
I 2021 startede kortlægning af kompetencer og potentialer i bostøtten med henblik 
på at imødekomme beslutningen af effektiviseringen. Arbejdet fortsættes i 2022, med 
konkrete tiltag som yderligere udbredelse virtuel bostøtte, brug af gratis og tilgænge-
lige hjælpemidler som oplæsning fra smartphone, QR-koder til vejledning. Det forven-
tes at der i 2022 sættes fokus på bl.a. Strukturapps, Virtual Reality til træning af social 



angst i samarbejd med Den Gode Modtagelse og digitale hjælpemidler som skal 
understøtte borgen i daglige gøremål. Teamet understøtter medarbejdernes digitale 
kompetencer og bidrager ligeledes med teknologisk viden samt sikring af borgers 
data. 
Udgifter til test af forskellige teknologier afholdes af velfærdsteknologiteamets konto.

Budgetramme
Velfærdsteknologiteamet har et selvstændigt budget på 450.000 kr., der er øremærket 
til at fremme og muliggøre afprøvninger af teknologiske muligheder for driftsområ-
derne i SÆH. 
Budgettet benyttes til at understøtte driftsområderne muligheder for at afprøve rele-
vante teknologier for få eller ingen omkostninger. Ved hver projektstart, rammesættes 
finansiering med de projektansvarlige ledere og projektmidler tildeles kun hvis det er 
muligt at afholde udgiften til fx licenser efter en endt projektperiode. 
Velfærdsteknologibudgettet har bl.a. muliggjort udvikling og tilretning af lidt større di-
gitale løsninger, sikret indkøb af blærescanner, indkøb af teknologier til medicinhånd-
tering i syge – og hjemmeplejen (herunder også DoseCan licenser så den altid kan te-
stet inden et evt. indkøb), licenser til Brain +, Licenser til og undervisning i DigiRehab, 
integration mellem Silkeborg Data og Planlægningssystem til Ældrecentrene mm.   
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