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  Handleplan for Velfærdsteknologi 2012-2013 
Sundhed og Omsorgsafdelingen 

 
Indledning 
 
Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Velfærdsteknologi indgår som en mulig løsning i flere af 

de 7 indsatsområder. 

Handleplanen for velfærdsteknologi er en pejling ift. udmøntningen af Sundheds- og Ældrepolitikken og bevillingsmålene for 2012 og 2013. 

Handleplanen gælder for 2012-2013 men nogle indsatsområder vil række længere frem i tiden.  

 

I handleplanen for Velfærdsteknologi er projekterne opdelt i forhold til  

1. Indretning af plejecentre og anvendelse af tekniske hjælpemidler i forbindelse med plejefunktioner 

2. Information – kommunikation på distance 

3. Samarbejde - Privat og offentligt samarbejde 

 

Der er projekter der går på tværs af de 7 indsatsområder i Sundheds- og ældrepolitikken og de ovennævnte grupperinger. De er beskrevet hvor de 

har den største vægt under ” Forventet udbytte” 

 

Der vil i alle de velfærdsteknologiske projekter være et økonomisk aspekt. Som udgangspunkt varetages økonomien i projektfaserne og til 

anskaffelse af produkter i forbindelse med den generelle implementering i hele Sundhed og Omsorg af den centrale pulje til Velfærdsteknologi. 

Hvorimod udgifter til implementering og efterfølgende drift varetages af områderne – sektionerne. 

Projekter, der fremgår af handleplanen og de kommende projekter skal jf. projekthåndbogen beskrives i en projektforklæde med beskrivelse af 

ressourcer (personalemæssige og økonomi), tidsplan og forventet udbytte.  

Alle projekter - også pilotprojekter skal forelægges lederforum og godkendes heraf inden de iværksættes 

 

Godkendt af lederforum den 21.8.2012 
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Velfærdsteknologi i forbindelse med indretning af plejecentre og anvendelse af tekniske hjælpemidler i 

forbindelse med plejefunktioner 
 

Mål:  
At understøtte borgerens evne til at mestre eget liv og opnå så stor selvhjulpenhed som muligt i daglige gøremål  

At borgeren får mulighed for længst muligt at bevare et hjemligt miljø 
 

At understøtte personalet i bedst mulige arbejdsstillinger og reducering af ressourcer 
Handling Effekt/forventet udbytte 

Kursiv = borgerrelateret 
Udarbejdelse af kravspecifikation til nybyggeri og ombygning af 
eksisterende plejeboliger 
For at kunne imødegå og understøtte de forskelligartede behov, som den 
kommende ældrebefolkning vil have i Silkeborg Kommune, er det vigtigt, at der 
ved etablering af nye plejeboliger såvel som ved renovering af eksisterende 
plejeboliger skabes mulighed for en stor fleksibilitet i indretningen af boligerne. 
- fleksibilitet i indretningen/tilpasning af boligen, når den enkelte borger flytter 
ind i plejeboligen,  
- fleksibilitet så boligen løbende kan tilpasses den enkeltes behov i forhold til de 
fysiske rammer, de sociale aktiviteter og ønsket om at boligen skal understøtte 
borgerens ønske om hjemlighed i boligen. 
Med det sigte bør plejeboligerne ikke monteres med alskens 
velfærdsteknologiske vidundere fra starten, men der skal forberedes hertil med 
grundinstallationer, således at det kan til passes den enkeltes behov ved 
indflytning og løbende under opholdet. 
 
Etablering af en Mock-up – prøvebolig i 1:1, hvor de påtænkte 
installationer monteres, afprøves og kan demonstreres for planlæggere, 
beslutningstagere, medarbejdere og borgere såvel i projekteringsfasen 
som byggefasen 
 
Nedenfor nævnes en række grundinstallationer, som vil være relevante. 
 
I forhold til plejefunktioner– arbejdsaflastende og -besparende funktioner:  

• Rumdækkende skinneforløb til loftlift, der integrerer hele boligen - 
soveværelse, badeværelse og stuen – det kræver nytænkning og 
produktudvikling – men kan også give mulighed for mere fleksibel 
indretning af rummene – fleksible vægge. 

• Forberedelse til montering af højdeindstillelige bidettoiletter  
 

 
 

• Mulighed for forskel og fleksibilitet i indretning, så det svarer til den 
enkelte borgers behov 

• Højere tilfredshed ved at skabe mulighed for øget mestring af 
personlige gøremål 

• Meningsfulde aktiviteter i hverdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arbejdsbesparelse/tidsbesparelse ved at 1 person kan udføre 
forflytning 

• Arbejdsaflastning for personalet ved brug af loftlift i stedet for 
gulvlift 

• Øget mulighed for at borgeren helt eller delvist kan varetage 
toiletbesøg 
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I forhold til borgerens sikkerhed 

• Sensorsystem monteret under gulvbelægningen, således at der efter 
behov kan monteres faldalarm, sengealarm, ”opholdsalarm” hvis man 
opholder sig for længe på fx terrasse, badeværelse mv., forlader boligen 
i utide fx aften og nat, lysstyring 

 
I forhold til Information - Kommunikation og Mestring 

• Forberede installationer til skærm ved/i boligen, hvor borger, pårørende 
og personalet kan informeres om relevante oplysninger i forhold til den 
pågældende borger fx 

o Aktiviteter for borgeren fx træning, frisør, fodpleje 
o Medicinering, plejeplan 
o Træningsprogram 
o Sociale netværk – med andre ældre, venner og pårørende 
o Aktiviteter generelt i plejecentret, daghjem mv 

 
• Forberede installationer – trække rør til montering af smarthome 

løsninger, så borger efter behov med stemmestyring selv kan betjene  
o Åbne/lukke døre, vinduer, skabslåger 
o Tænde/slukke for, radio, TV, lys mv. 
 

I selve plejecentret kunne der med fordel for hver eller hver anden boenhed 
etableres et ”wellness” rum med 

o Forskellige badekarsløsninger  
o siddebadekar med sideåbning, så borger selv kan ”gå” ind i 

karret 
o højdeindstilleligt kar, hvori borger kan ”sænkes” med 

liftbadevogn 
o bruser med massage dyser 

o Forskellige former for fitness redskaber, som kan betjenes på egen hånd 
eller med hjælpere 

• Større sikkerhed for borgeren 
• For den demente vil det ydermere betyde forbedret livskvalitet, hvis 

de ikke bliver forstyrret af de unødige tjek 
• Ressourceoptimering for personalet, da de får besked om behov hos 

borgeren og ikke skal anvende tid på unødvendige rutine tjek.  
 

De enkelte funktioner beskrives nærmere under Information –
Kommunikation på distance 
 

• Information om aktiviteter/gøremål 
• Mulighed for træning 
• Mulighed for social kontakt via sociale medier 
• Forskellige aktiviteter, variation i hverdagen 
• Oplevelse af øget livskvalitet 

 
• Information om den enkelte borger ”ved hånden” 
• Arbejds- og tidsbesparelse ved at borgeren kan træne virtuelt 

 
• Give den enkelte borger mulighed for større selvstændighed ved 

selv af kunne betjene døre, vinduer og elektriske installationer  
 
 

 
• Skabe rammer for borgeren, så de kan få Wellness oplevelser i 

plejecentret i form af bade, spa, sauna 
• Varme bade lindrer smerter i muskler og led samt kan være 

beroligende for demente og udad reagerende personer  
 
 

• Øge mulighederne for selvtræning – vedligeholdelse af funktioner 
• Bevare eller øge selvhjulpenhed 

Forsøgsboliger på Gødvad med bidettoiletter og rumdækkende loftlift i 
badeværelse 
Afprøvning og evaluering af funktionen i de seks boliger 

• Bevare mulighed for at være helt eller delvis selvhjulpen med 
personlig hygiejne 

• Bevare værdighed og intimitet 
 

• Lette arbejdsgange for personalet og opnå en tidsbesparelse 
Fremtidens Baderum 
Projekt i samarbejde med Viborg og Herning Kommune om udvikling og 
afprøvning af 3:1 løsning (toilet, håndvask og bad), der kan flyttes rundt efter 
behov. Det tænkes anvendt i mindre boliger fx boligforeninger og private hjem 
 

• Blive længere i eget hjem 
• Bevare mulighed for at være helt eller delvis selvhjulpen med 

personlig hygiejne 
 

• Lette arbejdsgange for personalet og evt. opnå en tidsbesparelse 
Udvikling af rumdækkende skinneforløb til loftlift, der integrerer hele 
plejeboligen – soveværelse, badeværelse og stue/køkken i samarbejde med 
privat leverandør 

• Større mulighed for fleksibilitet i indretningen af boligen i forhold til 
den enkeltes behov – fx i form af fleksible vægge  

• Skabe hjemlighed i forhold til behov 
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• Større mulighed for at udnytte alle rum optimalt 
• Bevare mulighed for at være helt eller delvis selvhjulpen med 

daglige gøremål 
 

• Lette arbejdsgange for personalet ved mulighed for optimale 
forflytninger i alle rum 

• Tidsbesparelse ved at kunne undgå /minimere forflytninger 
Forflytning 2:1  
– forflytning med lift ændres således at 1 person varetager forflytning 
med loftlift mod hidtidig praksis med 2 hjælpere ved forflytning med lift 
Analyse af alle forflytninger der udføres med brug af lift med henblik på om en 
hjælper kan foretage forflytning, når der anvendes af loftlift 
Udvikling af procedure for implementering 
Udvikling af undervisning i forflytning 2:1 og implementering heraf af egne 
terapeuter/medarbejdere 

• Større kontakt med hjælper og dermed tryghed i forflytningen 
• Optimal vurdering af behov i fht. forflytning 

 
• Arbejdsbesparelse 
• Besparelse i vejtid 
• Fokus på implementeringen giver større sikkerhed hos plejen i 

udførelse af forflytningerne og giver sammenhæng med Silkeborg 
kommunes forflytningspolitik 

Højdeindstillelig hygiejnestol 
Hygiejnestol, som udover at den er højdeindstillelig også kan 
vippes/tippes, så der kan foregå bleskift og påklædning af borger 
siddende i stolen 
7 Carendo hygiejnestole er afprøvet med stor effekt for både borger og hjælpere 
Der er ønske om anskaffelse af 1 stol/boenhed, som inventar – så det kan 
bruges til flere borgere i boenheden  
Indlæg, bækken mv. anskaffes til hver enkelt borger. 
Implementering i forbindelse med forflytning projektet 2:1 
 
 
 

 
• Større kontakt med hjælper og dermed tryghed i 

hygiejnesituationen 
• Større værdighed i fht hygiejne 

 
• Arbejdsbesparelse idet forflytninger kan reduceres 
• Arbejdsaflastning ved at stolen kan indstilles i korrekt arbejdshøjde 

– mindsker uhensigtsmæssige arbejdstillinger 
 

Seng med drejefunktion, hvor borger selv kan stå ud af sengen 
eller hvor hjælper kan dreje borger ud 
6 LevelPlus senge med forskellig funktion er afprøvet med varierende effekt 
Behov vurderes fremover af sagsbehandlende terapeuter 
 

 
• Større mulighed for selv at være aktiv i forbindelse med at komme 

ud og ind af sengen 
 

• Arbejdsbesparelse ved at borger selv helt eller delvis kan komme 
i/ud af sengen 
 

• Arbejdsaflastning idet borger selv kan hjælpe til og bedre 
arbejdsstillinger 

Pilleæsker 
Afprøvning af 3 -4 forskellige modeller af pilleæsker i Syd   
Careousel GSM med sms-advarsel            
Careousel S28 Pilleæske 
C4 Pilleæske (www.leisner.dk)                    
Seagull medicinæske med timer                  

 
• Sikre at borgere får det rigtige medicin på det rigtige tidspunkt – 

større effekt af medicinen 
• Uafhængighed for borgeren 
• Undgå/nedbringe utilsigtede hændelser ifm. give medicin  
• Tidsbesparelse hvis borgeren selv kan tage medicin på rette 

tidspunkt 
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2. Velfærdsteknologi i forbindelse med information – kommunikation på distance 
 
 

Mål:  
At understøtte borgerens evne til at mestre eget liv gennem telemedicin, virtuel træning, informative tavler, sociale 

medier mv 
At understøtte personalet i at få relevante informationer, at dokumentere, at samarbejde med andre fagpersoner og 

til stadighed have adgang til aktuel læring 
Handling Effekt/forventet udbytte  

Kursiv = borgerrelateret  
 

Telemedicin 
• Sårbehandling – optime brugen af telemedicin (Plejenet) i forbindelse 

med behandling af sår. Der er behov for at beskrive arbejdsgange og 
indarbejde brugen af Plejenet, så det bliver en del af rutinen 

 
 
 

• Stomibehandling– beskrive nuværende arbejdsgange og udarbejde 
procedure for arbejdsgang fremover ved anvendelse af Telemedicin i 
samarbejde med RSS 
Forhandle med Plejenet om udvikling af program til stomi. 

           Afprøvning af programmet 
 

• KOL – palliation, diabetes mv 

Vurdere de projekter der kører i andre kommuner og andre 
telemedicinske løsninger mhp implementering i forbindelse med 
de nære sundhedsvæsen 

 
• Følge udvikling /implementering af telemedicin i Region Midt i 

tæt samarbejde med Telemedicinsk Center i Region midt og fælles 
kommunale netværk 

 
 

• effektivisere behandlingen 
• udnytte ekspertviden på RSS 
• sparre viden mellem RSS og de kommunale medarbejdere 
• tidsbesparelse for personale RSS og i kommunen 
• tidsbesparelse for borger 
• delagtiggørelse af borger 

 
• effektivisere behandlingen 
• udnytte ekspertviden på RSS 
• sparre viden mellem RSS og de kommunale medarbejdere 
• tidsbesparelse for personale RSS og i kommunen 
• tidsbesparelse for borger 
• delagtiggørelse af borger 

 
• indhente erfaringer med henblik på implementering i Silkeborg 

 
• Være med på forkant i forbindelse med udvikling af nye 

telemedicinske tiltag i regionen og kommunerne 
 

Videokonference 
• Optimere anvendelse af videokonference ved udskrivelse fra 

sygehus (Tandberg) 
Undervisning af relevant personale, så de bliver fortrolige med brugen 
 - hands onOptimere anvendelse af videokonference i 
samarbejdet mellem kommunale medarbejdere – sygeplejerske, 
terapeuter mv 
Undervisning af relevant personale, så de bliver fortrolige med bruger 

 
• Effektivisere samarbejdet i fm udskrivelse – forbedre udskrivelserne 
• Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 
• Medinddragelse af patient/borger og pårørende 
• Bedre informationen til patient/borger og pårørende 
 
• Effektivisere samarbejdet 
• Spare tid på møder og vejtid 
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Aktiv boards 
• Optimere anvendelse af aktiv boards i fm afvikling af møder   

Opfølgende undervisningstilbud til relevante fagpersoner – hands on 
• Optimere anvendelse af aktiv boards i fm udvikling af 

udviklingsprojekter 
Opfølgende undervisningstilbud til relevante fagpersoner – Hands on 

 
• Effektivisere mødeafvikling og udarbejdelse af referater 

 
• Effektivisere udviklingsprojekter ved fælles forståelse/viden i fht 

projektets indhold, den videre planlægning og tidsplan 
 

 
Platform 

• Udvikling af platform (interface) til enkel og overskuelig 
håndtering af de forskellige systemer til information, virtuel 
træning, e-learning, så der bliver en fælles og enkel indgang til 
alle systemer 
Sker i samarbejde med Ikraft, digitaliseringsafdelingen og privat 
virksomhed 

• Sikre en enkel og overskuelig indgang til fremtidige systemer for 
såvel borgere, pårørende som fagpersoner, som kan tilpasses den 
enkelte brugers behov 

• Flere bliver fortrolig med anvendelse af de relevante 

Information  
• Information til borgere og pårørende på plejecentre, dagcentre 

og daghjem om  
o aktiviteter generelt fx foredrag, udflugter 
o aktiviteter relateret til den enkelte borger fx frisør, 

tandlæge, besøg,  
Udvikling af program og opsætning af skærme centralt og ved de 
enkelte borgere 

• Information til borgere – læring i brug af fx e-boks, netbank og 
de sociale medier – DUKA projektet 

• Sikre information til borgere og pårørende om tilbud og muligheder 
fra kommunen og frivillige organisationer 

• Bedre information til den enkelte borger og deres pårørende om de 
individuelle aktiviteter og gøremål 

• Bedre information til medarbejdere og samarbejdspartnere om 
aktiviteter og møder 

 
• Gøre ældre medborgere i stand til at agere i de elektroniske medier, 

så de er parate til at håndtere det fremover ift. Digitalisering 2015 
Dokumentation 

• Tablets – pilotprojekt, hvor terapeuter og sygeplejersker har afprøvet 
Ipads er gennemført med stor tilfredshed – afventer stillingtagen til 
hvilke tablet, der fremover skal anvendes 

• Sikre dokumentation på stedet under hjemmebesøg 
• Lette arbejdsgangen i dokumentation – tidsbesparende og mindske 

stress i forbindelse med mange besøg 
• Redskab i dialogen med borgeren – informere borgerne om 

muligheder 
• Borgeren ved hvad der foregår – fremover skal ske 

E-learning 
• Udvikling af læringsprogrammer til de forskellige faggrupper, 

fagområder  
• Sikre rette kompetencer til de opgaver, der følger med det nære 

sundhedsvæsen 
• Strukturerede, kontinuerlige videreuddannelsesforløb tilpasset de 

enkelte funktioner – faggrupper 
 

• Forenkle information om de forskellige procedurer (faglig håndbog) 
så det er enklere at finde her og nu – evt. i form af AP´s 

• Hurtig og effektiv faglig sparring (synkront/asynkront) 
• For den enkelte medarbejder – læring, når der er tid og det giver 

mening 
• Motiverede og velkvalificerede medarbejdere 
• Skabe attraktiv arbejdsplads og fastholdelse af medarbejdere 

Virtuel træning 
• Udvikle og implementere trænings programmer der understøtter 

træning i træningscentrene og i borgernes eget hjem  
 
 
 
 

 
• Effektivisere træningsindsatsen 
• Flere borgere og beboere selvtræner eller træner sammen med 

andre 
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Virtuel forflytning 
• Udvikle og implementere programmer der understøtter undervisning og 

vejledning i forflytning – dels generelt og dels i relation til forflytning af 
den individuelle borger 

 

 
• Sikre den rette teknik ved forflytning af den enkelte borger 
• Den enkelte borger oplever større tryghed i forbindelse med 

forflytning 
 

• Effektivisere undervisning og vejledning i forflytning 
          Ressourcebesparelse i forbindelse med forflytning (se 2:1 projekt        
under pleje) 

GPS til demente 
• Videreudvikling af de GPS, der blev anvendt i projektet i 

samarbejde med privat firma – samt optimering af 
implementering, opfølgning og sporing 

 

• Større sikkerhed for borgere og pårørende ifht brug af GPS 
• Bedre sporing af demente  

 
• Tidsbesparelse  ifm med sporing 

VT hjælpemidler til demente 
• Pilotprojekt – Etablering af afprøvningsrum med VT 

hjælpemidler på Demensafsnit, Funder  
• Etablering af ”bibliotek” med VT hjælpemidler for hele 

kommunen 

• Borgere med demens og pårørende kan orientere sig om muligheder 
for Velfærdsteknologiske hjælpemidler mhp selvanskaffelse eller 
bevilling heraf 

• Udlån til afprøvning inden anskaffelse 
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3. Offentligt-privat samarbejde 
 

Mål:  
At udvikle nye idéer og metoder gennem vidensdeling, innovation og forskning med offentlige og private 

aktører herunder borgerne 
 

Handling Effekt/forventet udbytte 
Kursiv = borgerrelateret 

 
Indgå partnerskaber med offentlige og private virksomheder 
Udvikling af nye løsninger/produkter  
Udvikling af nye metoder 
Fx Signtific, Guldmann, Geberit, Cura, Aleksandra Instituttet 

 
• Få og give inspiration til nye og innovative måder at løse opgaver på 
• Indgå i produktudvikling og implementeringsløsninger 

 
Samarbejde med offentlige myndigheder 
Styrke samarbejdet med de øvrige kommuner i regionen, Region Midt, Midt i 
Innovation, Innovation Lab, CareNet, Forskningsinstitutioner mv. 
 

 
• Gensidig udvikling af projekter, produkter og metoder   
• Vidensdeling 

Etablere innovative workshop med brugere 
Etablere workshop for handicappede borgere (handicapråd/følgegruppe), ældre 
borgere (ældreråd), forskellige personalegrupper 
 
 

• Inddragelse af borgernes og medarbejdere erfaringer i nye projekter 
og produktudviklinger 

• Flere borgere oplever medindflydelse, trivsel og livskvalitet 
• Medarbejderne omsætter deres viden til konkrete handlinger  
• Medarbejdere og borgere i Silkeborg Kommune er med til at 

innovere på brugen af velfærdsteknologi 
 

Indgå i samarbejde med andre afdelinger i Silkeborg Kommune  
fx Digitaliseringsafdelingen om 

• Kanalstrategi 
• Strategi for telemedicin 
• Strategi for velfærdsteknologi 

• Sikre at der er samspil mellem de tiltag som de enkelte afdelinger 
iværksætter 

 


