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Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 

Analysebeskrivelse                                                       
Fælles standard for hjælpemidler på tværs af sund-
heds-, ældre- og socialområdet 

1. Baggrund og formål 

1.1 Baggrund 

Flere kommuner har gennem længere tid efterspurgt udvikling af en data-

standard på hjælpemidler, der går på tværs af FSIII og FFB. Analysen skal 

sikre at udviklingen af en datastandard bygger på og spejler de reelle behov 

hos kommunerne. 

 

Organiseringen og strukturen af hjælpemiddelområdet er kompleks og opga-

veløsningerne er varierende. Dertil kommer at kommunerne i 2019 havde 

udgifter for 3,8 mia. kr. til hjælpemidler1. Yderligere anvendes der betydelige 

medarbejderressourcer i driften af hjælpemiddelområdet2.  

 

Dokumentation af kommunernes varetagelse af hjælpemiddelområdet er i 

dag uensartet, og det er derfor i udgangspunktet svært at skabe et fælles-

kommunalt billede og drage sammenligninger på tværs af kommuner. Der 

eksisterer i dag ikke et fælles datagrundlag for styring af området og der 

mangler fælles viden om aktivitet, kvalitet og effekt. Samtidigt er dokumenta-

tionen om brug af hjælpemidler i dag ikke koblet til den øvrige dokumenta-

tion om borgeres tilstande og de indsatser, som kommunen i øvrigt leverer.  

 

1.2 Formål 

Analysen skal afdække hvorvidt og i hvilken udstrækning kommunerne har 

behov for en fælleskommunal datastandard for hjælpemidler. I analysen af-

grænses hjælpemiddelområdet til de paragraffer der er omfattet af servicelo-

ven. (§§ 112, 113, 114, 116 og 117). Peger analysen på kommunale behov 

for inddragelse af eller sammenhæng til andre paragrafområder, opsummeres 

dette afslutningsvist. 

 

Analysen skal yderligere afdække hvilke behov kommunerne måtte have i for-

hold til understøttelse af dokumentationspraksis på hjælpemiddelområdet, 

samt koblingen til den øvrige dokumentation på tværs af sundheds-, ældre- 

og socialområderne, og dermed sikre et bredt funderet vidensgrundlag. 

 

På baggrund af analysen kan der efterfølgende skitseres løsningsforslag i for-

hold en eventuel udvikling af et første bud på et koncept for integration af 

hjælpemidler i FSIII og FFB, som kan operationaliseres på tværs af sundheds-

, ældre- og socialområdet, herunder på tværs af børne- og voksenområdet. 

 
1 https://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1504 
2 https://danskhandicapforbund.dk/files/2515/1721/8846/Brugerundersogelse_af_hjaelpemiddel-

formidling_lowres.pdf 

 

https://danskhandicapforbund.dk/files/2515/1721/8846/Brugerundersogelse_af_hjaelpemiddelformidling_lowres.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/2515/1721/8846/Brugerundersogelse_af_hjaelpemiddelformidling_lowres.pdf
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Det er ikke inden for rammerne af nærværende analyse muligt at iværksætte 

et reelt udviklingsarbejde af en fælles datastandard og datakilder for hjælpe-

middelområdet. Peger analysen på, at der er behov for og interesse i udvikling 

af en fælleskommunal standard og styregruppen ligeledes er enig i prioritering 

af området, kan muligheden for udvikling af en datastandard afsøges.  
 
 

1.3 Analysefasen 

Leverancer 

Leverance 1. ’AS IS’ analyse. Udarbejdelse af en kortlægning der kan belyse kommu-

nernes aktuelle dokumentationspraksis og databillede relateret til hjælpemiddelområdet, 

herunder organisering, arbejdsgange, og it-understøttelse. 

 

Aktiviteter i ’AS IS’ analysen. Kortlægningen forventes at blive foretaget gennem fx 

survey på K98 niveau, etablering af en kommunal ressourcegruppe, kommunebesøg, 

samarbejde med KL’s Hjælpemiddelgruppe, samt inddragelse af Forvaltningsenheden i 

KOMBIT. 

Leverance 2. ’TO BE’ analyse. Der skal udarbejdes en afdækning af kommunernes 

fremtidige behov for: 

 

• fælles terminologi og faglig dokumentationsstandard 

• sammenhæng til øvrig dokumentation på social, ældre og sundhedsområderne 

• struktureret og ensartet databillede på fælleskommunalt niveau 

 

Afdækningen skal rumme de anvendelsesmuligheder som kommunerne måtte have i 

forhold til fx kvalitetsarbejde, økonomiplanlægning, ressourceplanlægning. Kort sagt – 

hvad og hvor stort er kommunernes behov? 

 

Aktiviteter i ’TO BE’ analysen. Afdækning af ’TO BE’ analysen forventes at ske gen-

nem fx afholdelse af workshops og udførelse af interviews med de relevante kommu-

nale repræsentanter i forhold til temaerne for behovsafdækningen. 

Leverance 3. Udarbejdelse af koncept for fælleskommunal datastandard på det kom-

munale hjælpemiddelområde. Med udgangspunkt i den viden, der opnås gennem aktivi-

teterne i leverance 1 og 2, kan der udformes et Road Map, der illustrerer hvilke elemen-

ter der er nødvendige for at kunne realisere konceptet. 

 

Aktiviteter i Road Map  

Udvikling af et første bud på et koncept for integration af hjælpemidler i FSIII og FFB, 

som kan operationaliseres på tværs af kommunale områder. Herunder fx:  

 

• Overordnet design af hjælpemiddelstandarden 

• Angivelse af omfang og tidsforbrug til udviklingsarbejdet 

• Muligheder for finansiering ved projektliggørelse 

• Optioner for integration i EOJ-systemerne 

• Etablering af sammenhænge til FSIII og FFB 

• Forslag til implementeringsstøttende aktiviteter 

 

Succeskriterier 
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Succeskriterie 1. Analysen har kortlagt kommunernes nuværende organisering og do-
kumentationspraksis på hjælpemiddelområdet. Kortlægningen danner et retvisende bil-
lede af nuværende situation og er grundlag for de efterfølgende faser i analysen. 

Succeskriterie 2. Der er udarbejdet en afdækning, som belyser kommunernes ønsker, 
forudsætninger og behov i forhold til en fælles datastandard på hjælpemiddelområdet. 

Succeskriterie 3. Der er opstillet et første bud til koncept for et løsningsforslag til udvik-
ling af en standard på hjælpemiddelområdet. Konceptet skal anvendes til integration af 
hjælpemiddelområdet i FSIII og FFB. 

 

1.5 Forventede gevinster ved en datastandard på hjælpemiddelområdet 
Med udgangspunkt i resultatet af analysen, kan en konkretisering af gevinstpotentialer, 
ved udvikling af en fælleskommunal datastandard for hjælpemidler, opstilles. På nuvæ-
rende tidspunkt forventes nogle af gevinsterne på langt sigt at omfatte: 
 

• Mulighed for beslutningsstøtte til medarbejderne på basis af data, med fokus på 
meningsfuldt og målrettet match mellem borger og hjælpemidlet. 

• Styrkelse af kommunernes muligheder for datagenbrug og dataudveksling (lokalt, 
fælleskommunalt og tværsektorielt). 

• Dataunderstøttet sagsgang, hvilket vil øge gennemsigtigheden i (bevillinger og 
afslag) dokumentationen, samt nuancere viden om området, fx ved styrkelse af 
kommunernes position ift. principafgørelser. 

• Bedre udnyttelse af digitale muligheder i kommunerne, som bidrager til højere 
grad af sammenhæng i borgerforløb på tværs af kommunernes forvaltninger. 

• Markant styrket grundlag for planlægning og styring af hjælpemiddelopgaven, 
samt for læring og benchmarking – lokalt og fælleskommunalt. 

 
 

2. Budget 

Opgaven forankres i center for Social og Sundhed i KL med inddragelse af 

medarbejderressourcer fra delprogram 5/ØPC i KL. 

 

Aktivitet/år 2021 2022 I alt 

Samlet finansiering 350.000 350.000 700.000 

 

3. Tidshorisont 

Kortlægning og analyse af hjælpemiddelområdet vil løbe fra juli 2021 til og 

med juni 2022, svarende til en 12 måneders periode. 

 

4. Interessentvurdering 

Vurderingen er, at analysen af behovet for en fælles standard for hjælpemidler 

på tværs af sundheds-, ældre- og socialområdet vækker stor interesse hos 

mange parter. 

 

Det er ligeledes essentielt, for dele af analysen, at en bred gruppe af interes-

senter inddrages og får mulighed for bidrage til det fælles behovsoverblik – så 

analysen sikres repræsentativitet. 

 

Interessentgruppen omfatter kommunerne, Socialstyrelsen, EOJ-leverandø-

rer, handicaporganisationer, Danmarks Statistik og Ankestyrelsen. 
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5. Organisering 

Styregruppen for Bedre velfærd og styring med data orienteres om status på 

analysen efter behov og præsenteres for de endelige resultater når analysen 

er gennemført. 


