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Hjørring Kommune tog i den grad fra, da årets digitaliseringspriser i dag
blev uddelt på konferencen ”Offentlig Digitalisering 2016” i Musikhuset i
Aarhus.
Hele to ud af tre priser gik til Hjørring Kommune – en i kategorien Velfærdsprisen
og en i kategorien Dommernes Specialpris.
Sensorbleen – den intelligente ble
Sensorbleen bruges til at måle vandladningsmønstre hos folk, som har problemer
med inkontinens. Med resultaterne i hånden kan plejepersonalet planlægge
plejen af de ældre bedre, og fx undgå at forstyrre nattesøvnen med bleskift.
Teknologien har været testet i Hjørring Kommune fra marts til juni 2015 og
indføres nu i hele kommunen til de brugere, som har behov for det.
Sensorbleen vandt i kategorien Velfærdsprisen.
Lars Holt Kristensen, teamkoordinator i Digitalisering og Velfærdsteknologi, siger:
- Vi er meget glade og stolte over prisen. Prisen er også en anderkendelse af de
medarbejdere, der har bidraget med en stor indsats i projektet. Og nu går
arbejdet i gang med at udbrede sensorbleen til alle relevante borgere i
kommunen.

Book en byggesagsbehandler
De fleste mennesker bygger kun ganske få gange i livet og det kan virke
uoverskueligt at skulle i gang med ansøgningsprocessen hos kommunen. Derfor
tilbyder kommunen, at man allerede inden man går i gang, booker et møde med
en byggesagsbehandler via hjemmesiden. På mødet kan man få vejledning til sit
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konkrete byggeprojekt og blive guidet i forhold til lovgivning og
ansøgningsprocedure.
Book en byggesagsbehandler er nomineret i kategorien Dommernes Specialpris.
Torben Mangaard Frandsen, teamleder i Team Byggeri, siger:
- Den mindst teknologiske løsning vandt digitaliseringsprisen fordi den gør den
digitale byggesagsbehandling menneskelig og nærværende. Det er digitalisering,
når det er bedst og det kan vi godt være stolte af.

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist
nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier:
Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og Dommernes specialpris.
Digitaliseringsprisen 2016 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL,
Djøf, Rambøll, KMD og In2media.

Yderligere oplysninger kan fås hos:


Sensorbleen: Heidi Lynge Løvschall, Digitalisering og Velfærdsteknologi i
SÆH, heidi.lynge.loevschall@hjoerring.dk, mobil 41 22 50 94



Book en byggesagsbehandler: Teamleder Torben Mangaard Frandsen,
Team Byggeri og Natur,
torben.mangaard.frandsen@hjoerring.dk, mobil 41 93 76 77

