
 
 

2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 

Initiativets indhold 

Borgere med funktionsnedsættelser kan med velfærdsteknologi få mere tryghed, frihed og 

mobilitet, så de i højere grad kan deltage aktivt i hverdags- og samfundslivet. Samtidig står 

kommunerne over for store udfordringer i form af et stigende antal borgere med behov for pleje 

og praktisk hjælp. Implementering af velfærdsteknologi og fokus på at realisere de økonomiske 

gevinster heraf, kan bidrage til at imødegå udfordringerne. Kommunerne har siden 2014 

arbejdet målrettet med implementering af fire velfærdsteknologiske indsatser i et 

fælleskommunalt program, som afsluttes ved udgangen af 2016. Samtidig har kommunerne 

arbejdet med afprøvning og implementering af yderligere velfærdsteknologiske løsninger og 

efterspørger i den forbindelse fortsat fælleskommunal udvikling og deling af viden. Det omfatter 

blandt andet dokumentation om anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger og en øget 

koordinering af udviklings- og afprøvningsprojekter, så kommunerne i fællesskab fortsætter 

udviklingen af det velfærdsteknologiske område på grundlag af bedste fælles viden.   

  

Ved udgangen af den igangværende programperiode ultimo 2016 etableres derfor et nyt 

fælleskommunalt program for velfærdsteknologi. Programmet vil fortsat have fokus på de 

teknologier, som har været i fokus i den nuværende programperiode (teknologier vedr. 

toiletbesøg, spisning, forflytning og bedre brug af hjælpemidler), men vil løbende optage nye 

fokusområder. Digitalt understøttet genoptræning forventes i den sammenhæng at blive det 

næste fælleskommunale prioriterede indsatsområde, hvor programmet skal understøtte 

kommunernes implementering.  

  

Programmet består af tre spor:   

  

Spor 1: Understøttelse af gevinstrealisering, som fokuserer på realistiske, brugbare og 

overførbare business cases og på reel realisering af de gevinstpotentialer, som 

velfærdsteknologiske løsninger giver i form af varige gevinster.  

  

Spor 2: Understøttelse af implementering, som fokuserer på at udarbejde vejledninger, 

tjeklister mv., der til enhver tid efterkommer det behov for implementeringsstøtte, som 

kommunerne efterspørger.  

  

Spor 3: Videndeling, udvikling og koordinering af området, hvor der er fokus på at understøtte 

opsamling af viden, dokumentation og koordinering af kommunale velfærdsteknologiprojekter 

af fælleskommunal relevans, så kvalificeret videndeling bliver mulig.  

  

Programmet forventes at medføre gevinster i form af forbedret livskvalitet for borgere med 

funktionsnedsættelser og øget økonomisk råderum for kommunerne gennem videndeling om 

implementering af modne velfærdsteknologiske løsninger i kommunerne. Programmet skal ses 

i sammenhæng med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis indsatser på 

velfærdsområderne.   

  

Organisering og tidsplan  

Initiativet forankres i KL i den eksisterende programenhed Center for Velfærdsteknologi. Der 

nedsættes en styregruppe for programmet med kommunale deltagere. Programmet løber i hele 

strategiperioden. KL’s bestyrelse godkendte i december 2015 programbeskrivelsen og budget 

for programmet..  
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