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VæredygtighedsSpillet 



Christian Dietrichsen 

Musiker, projektmager, foredragsholder m.m. 
 Regional contact - Burning Man Denmark 

Leder -  Rethink Human Being 



RETHINK HUMAN BEING 
• Non-Profit forening 
• Partnere pt: Aarhus Kommune (medborgerskab), 

BDO, ARoS Public, FO-Aarhus, Roskilde Festival, 
AMOV m.fl. 

• Eksisteret siden 2014 
• Holder til på Godsbanen 
• Aktiviteter: Festival, events, foredrag, workshops, 

VæredygtighedsSpil m.m. 



 





 
 

Film 
 



 
”Væredygtighed” 

 
”sustainaBElity” 



 
 

En refleksions- og samtalegenerator i lommeformat. Et 
værktøj til at skabe medborgerskab i Aarhus 

 
 

VæredygtighedsSpillet 







Elementer i ”Færre Fremmede i 
Verden” 

 
• Landsdækkende kampagne – byrum, online og 

i medierne. 
• Ambassadører. 
• Offentligt ”Kontor for Færre Fremmede i 

Verden” i ARoS Public. 
• Events skabt af Rethink Human Being. 
• Events skabt af partnerne. 
 





Tak 
 

Må væredygtigheden være med 
jer  



Kristin Birkeland 
medstifter og hverdagsaktivist 





Vi bakker op om mennesker, 
der tager sagen i egen hånd 

og skaber forandring 
gennem deres hverdag. 

 
Vi er et fællesskab, et netværk, 
et sted at mødes, vi mobiliserer 

og hjælper hinanden 
med at åbne døre. 



Hverdagsaktivister 
 

Det handler om at være med til 
at forme og forandre samfundet. 

Vi er aktive - ikke frivillige. 



ANAOBABA TV 
”Mig og Far TV” – flygtningefædre bygger bro 



Social Sundhed 
Brobyggere i sundhedsvæsnet 



Sammen om DHL Stafetten 
Alle kan være med 



Vaskeriet 
En øvebane for udviklingshæmmede 



Skraldecaféen 
Socialt udsatte løfter hinanden 



#1 
Egen virkelighed 

 
Tag udgangspunkt i din egen 

livssituation 



#2 
Øjenhøjde 

 
Gør noget med (ikke for) andre 



 #3 
Handlekraft 

og frihed 
 

Start der, hvor du ikke skal 
spørge om lov eller bede om 

penge 



     Demokrati handler 
     ikke kun om ytringsfrihed 
men også om handlefrihed 







Ny demokratisk kultur 
Skabe med institutioner 

Inspirere gennem eksempler 
Tage sagen i egen hånd 























1866! 
1872! 
2017? 





Synlighed og autoritet 
til vor tids aktivisme 

 
Debat om 

dens betydning i 
samfundsudviklingen 

















TeleCare Nord 
Empowerment med telemedicin i stor skala 

Tina Archard Heide
Sekretariatschef TeleCare Nord
Tah@rn.dk / 40159708
www.telecarenord.dk

mailto:Tah@rn.dk
http://www.telecarenord.dk/


Video fra ambulancer

Videokonferencer

Telesår

Hjemmemonitorering

Eksempler på telemedicin



Den brændende platform
860 million mennesker lever med en, eller flere kroniske 
sygdomme. 3 millioner dør på verdensplan af KOL hvert år.

I 2020 forventes det 
• At antallet at diabetes patienter er fordoblet 
• At 20 millioner dødsfald årligt kan tilskrives hjertesygdomme 
• At kronisk sygdom vil være årsag til 75% af alle dødsfald 
• At KOL vil være den 3. mest almindelig dødsårsag

I Danmark
• Lever 1,7 millioner med en, eller flere, koniske sygdomme 
• Bruges 80% af det nationale sundhedsbudget på konisk 

sygdom  
• Ca. 430.0000 danskere har KOL. Ligelig fordeling mellem 

kvinder og mænd
• KOL rammer ca. 15% af alle danskere over 45 år
• 25.000 personer indlægges årligt pga. KOL  
• 10% af sundhedsudgifterne går til behandling og 

forebyggelse af KOL
• 5.550 dør årligt af KOL – direkte eller indirekte. 
• Danmark har vest-europas højeste KOL dødelighed 
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Forskning og pilotprojekter viste 

Sammenhængende
sundhedsvæsen 
med patienten i 

centrum

Økonomisk 
effektivt

Øget livskvalitet, 
tryghed og 

empowerment

Reduktion  i 
indlæggelser og 

plejeydelser. 



TeleCare Nord projektet
en rejse tilbage i tiden… 



TeleCare Nord - mål
 Skaber forskningsmæssig evidens

for patientnære effekter, sundheds–
og kvalitets effekt samt 
sundhedsøkonomisk effekt

 Tværsektorielt samarbejde om og 
med patienten/ borgeren, 
hjemmemonitorering af KOL 
patienter i stor skala – indenfor 
rammerne af ordinær drift.

 Anvende og bidrage til en national 
telemedicinsk infrastruktur, og 
løfter forpligtelsen i den nationale 
telemedicinske handlingsplan 



En stærk fælles sundheds-vision

Hjørring

Jammerbugt

Brønderslev

Thisted

Morsø

Vest-
himmerland

Rebild

Mariagerfjord

Aalborg

Frederiks-
havn Læsø

Alle nordjyske KOL-patienter, der er 
meget besværet af KOL, og som kan  have 
gavn af projektets løsning skal have den 
tilbudt. 

Uanset:

• Hvilken nordjysk kommune, de bor i

• Hvilken praktiserende læge, de har

• Hvilket sygehus, de bor i nærheden af 



Projektresume
• Projektstart 1.1 2012 – forberedelse i hele 2011

• 1254 borgere henvist fra almen praksis og regionens sygehuse 

• Lodtrækning til inklusions og kontrolgruppe  4. november 2013.

• Alle kommuner har borgere i både inklusion og kontrol 

• Drift med kontrol og inklusionsgruppe november 2013 – januar 2015

• Telemedicin til alle deltagere fra januar 2015

• Gennem hele projektet løbende optag af nye borgere i alle kommuner 

• Hjemmemonitorering til borgere med KOL er nu en del af det nordjyske 
sundhedsvæsen 

• Etablering af en fælles nordjysk telemedicinsk servicefunktion pr. 1.1 2016 

• Pr. 1.10 2016 har 1303 borgere indsendt 614.608 målinger – ca. 20.000 nye 
målinger om måneden

• P.t måler Ca. 860 borgere aktivt hver måned 

• Forsøg med hjemmemonitoring til hjertesvigtspatienter indenfor samme 
rammer



Projektorganisering og forankring i 
eksisterende tværsektorielle 

samarbejdsfora   

Politisk referencegruppe 
Kommunekontaktudvalget

Politisk referencegruppe 
Sundhedskoordinationsudvalge

t

IT 

Forretningsudvalg

TeleCare Nord 

Styregruppe

Su
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Administrativ 
referencegruppe

Den administrative 
styregruppe for 

sundhedsaftalerne

Sekretariat

Region KommunerPLO

290 læger 



Telemedicin i det tværsektorielle 
samarbejde 

Organisations- og ledelsesniveau Udførende niveau

• Politisk risikovillighed
• Relationel ledelse – og en reel interesse 

i at ville
• Nogen skal træffe beslutninger og tager 

ansvar på vegne af det tværsektorielle 
fællesskab

• Tillid i samarbejdsrelationen 
• Fælles fodslaw – også når incitament 

strukturen giver modvind

• Opgaverne kan på tværs i de  eksisterende 
siloer i linjeorganisationen

• Den type opgaver plejer vi ikke at løse ! 

• Nye typer af opgaver skal finde en plads

• Er ”de andre” nu dygtige nok ?  

?



Principperne  
én tværsektoriel indsats

• Placer opgaverne dér hvor man kan yde 
den sundhedsfaglige indsats, der er 
behov for i den givne situation 
patienten befinder sig i (LEON)

• Løft opgaverne i eksisterende 
organisationer og arbejdsgange, hvor 
muligt 

• Styrk patientens empowerment og 
egenomsorg.

• Dataopfølgning ikke 
patientovervågning 

• Ét fælles tilbud i ét sammenhængende 
sundhedsvæsen



Motivation til telemedicin

Hvem gør hvad - borgernære ydelser
Organiseret lokalt med afsæt i sundhedsaftaler og forløbsprogrammer 

Henvisning

Patient og pårørende uddannelse

Monitorering 

Løbende patientkontakt

Monitorering i ambulante forløb

Patientkontakt ved amb. forløb

Supp. rehabiliterende tilbud

Årskontrol



• Fælles og 
standardiserede 
instrukser og 
arbejdsgange for 
alle kommuner, 
sygehuse og 
praksislæger



Teknisk klargøring

Hvem gør hvad - serviceydelser
Organiseret centralt som fælles nordjyske løsninger 

Logistik

Support 

Server og softwaredrift 

Softwaresupport

Udbud af uddannelse

Fælles løsningsejer

Kontrakt og leverandørstyring

Komponenter til Telekit

Privat 
Leverandør 

Offentlig
Leverandør 

Fælles 
service



Logistik og MDM af telekits 



Sundhedsydelse – eller serviceydelse ? 

Borgernære ydelser
Organiseret lokalt med afsæt i sundhedsaftaler og 
forløbsprogrammer

Serviceydelser
Organiseret centralt som fælles nordjyske løsninger 

Motivation til
telemedicin

Henvisning

Patient og 
pårørende 
uddannelseMonitorering 

Løbende 
patientkontakt
Monitorering i 

ambulante 
forløbPatientkontakt 

ved amb. forløb
Supp. 

rehabiliterende 
tilbudÅrskontrol

Teknisk
klargøring

Logistik

Support 

Server og 
softwaredrift 

Softwaresupport

Udbud af
uddannelse

Fælles
løsningsejer
Kontrakt og 

leverandørstyring
Komponenter til

Telekit

Privat 
lev.  

Off. 
lev 

Fælles

Holdningerne om hvad er en sundhedsydelse og hvad er en service flytter sig



Telemedicin i det sammenhængende 
sundhedsvæsen

National
database

National infrastruktur
Internationale standarder

HL7 XDS
Mobil bredbånd

Servers

Support

Logistik

Telemedicinske 
Services 

Asynkron
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Bred uddannelsesindsats skal nedbryde 
fordomme og skabe ambassadører

Borger /patient

•Anvender telemedicin 

System-superbruger

•Varetager system og bruger administration

•Fungere som support funktion for de telemedicinske aktører

Telemedicinsk sundhedsprofessionel aktør

•Varetager bruger og patient administration

•Aktiv rolle i patientinklusion 

•Aktiv rolle i opfølgning på data og patientkontakt

Sundhedsprofessionel aktør 

•Møder borgeren som sundhedsprofessionel 

•Møder Telemedicin i sin kontakt med borgen

Almen praksis  personale

•Møder  borgeren som sundhedsprofessionen ved besøg i praksis



Hvad siger patienten ?



Borgernære erfaringer

• Øget ligeværdighed i dialog med 
praktiserende læge og 
sundhedspersonale 

• Telekittet tages med på tur og rejser 

• De pårørende spiller en vigtig rolle 

• Patientuddannelse på hold giver 
både patient og pårørende nye 
netværk 

• Ældre borgere kan/vil teknologi –
hvis brugervenligheden er i orden



Erfaringer fra den 
sundhedsprofessionelle 

• Agerer proaktivt i dialog med borgeren

• KOL sygeplejersken når ud til flere på 
mindre tid

• Kendskab til flere KOL borgere i 
kommunen

• Finder afledte effekter

• Støtter empowerment gennem bevidst 
kommunikation

• Styrket faglighed og mere kvalificeret 
dialog med praksis læge og sygehus

• Nye opgaver og kompetencebehov

• Almen praksis har fået en mere 
kompetent samarbejdspart



•Forskning med inklusions- og kontrol gruppe skal give 
forskningsmæssig evidens for effekten af telemedicin.

•4 Ph.d forløb på Aalborg Universitet

– Patient nært fokus, empowerment og sundhedseffekter

–Sundheds økonomi. 

–Tværsektoriel samarbejde, og det sammenhængende sundhedsvæsen 

–Health literacy



Sundhedsøkonomiske resultater

• Telemedicin giver en sundhedsmæssig 
gevinst målt i kvalitetsjusterede leveår 
(QALY). 

• Telemedicin til alle er dyrere 

• Telemedicin til borgere med diagnosen 
svær KOL (GOLD 3) giver en 
sundhedsgevinst (QALY) og en 
sundhedsøkonomisk besparelse i 
størrelsesordenen 7000 kr.  

• Telemedicin til borgere som i forvejen 
modtager kommunale plejeydelser giver 
en sundhedsgevinst (QALY) og en 
sundhedsøkonomisk besparelse i 
størrelsesordenen 9000 kr. 



Patientnære resultater

Patientnære effekter
• 61,7 % oplever øget kontrol

• 71,7 %  oplever øget tryghed

• 50% får øget opmærksomhed på 
symptomer og reagerer på dem 

• 26,7  oplever øget frihed 

• Øget sygdomsforståelse

• 96,6 % syntes Telekittet  er meget let, eller 
nogenlunde let at bruge Telekittet

Health Literacy
• Både patienter med høj og lav Health 

Literacy opnår patientnære effekter

• Health Literacy niveauet blev øget hos både 
inklusions og kontrolgruppen



Sundhedseffekter

Sundhedseffekter 
• Ingen markant ændring i fysiologiske data 

over tid i nogen af grupperne 

• Blodtrykket falder i inklusionsgruppen

Livskvalitet
• Livskvaliteten falder i begge grupper – men 

den falder mest i kontrolgruppen

• Livskvaliteten stiger i inklusionsgruppen for 
borgere med svær KOL



Tilbage til fremtiden…



Sundhedskoordinationsudvalg

Den administrative styregruppe for 

sundhedsaftale

Porteføljestyregruppe

Styregruppe for tværsektoriel Sundheds IT

Nordjysk Servicefunktion    Fælles sekretariat

Administrativt niveau

Politisk niveau

Fælles nordjysk 

telemedicinsk 

servicefunktion 

Fast tilbud til borgere med KOL i 
det nordjyske sundhedsvæsen



Visionen: Borgere med KOL skal inddrages aktivt i 
eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, 
så de opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig 
med at kvaliteten og sammenhængen i 
behandlingen forbedres, og indlæggelser og 
ambulante kontroller reduceres. 

ØA16: Telemedicin skal være et tilbud til alle 
relevante borgere med KOL i hele landet inden 
udgangen af 2019 

Landsdækkende udbredelse af 
telemedicin til borgere med KOL





National infrastruktur 

30 ▪
www.regionmidtjylland.dk



Hvor de blå prikker placeres i vores landsdel  –
og vil vi samarbejde med nogen ? 

Motivation til
telemedicin

Henvisning

Patient og 
pårørende 
uddannelseMonitorering 

Løbende 
patientkontakt
Monitorering i 

ambulante 
forløbPatientkontakt 

ved amb. forløb
Supp. 

rehabiliterende 
tilbudÅrskontrol

Teknisk
klargøring

Logistik

Support 

Server og 
softwaredrift 

Softwaresupport

Udbud af
uddannelse

Fælles
løsningsejer
Kontrakt og 

leverandørstyring
Komponenter til

Telekit

Privat 
lev.  

Off. 
lev 

Fælles



Fra behov til løsning
Fra det simple til intelligente 
løsninger, der melder tilbage

Velfærdsteknologi
Strategi og udvikling i 

Aarhus

Ivan Kjær Lauridsen, 
Velfærdsteknologichef, 

Aarhus Kommune

Intelligent data 
Brug - algoritmer
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ABT - Arbejdskraftbesparende Teknologi 

Borgerne Medarbejderne Kommunen

Erhvervslivet



Frihedsteknologi

Borgerne Medarbejderne Kommunen

Erhvervslivet



Lidt historie:
ABT – Fonden: De lavthængende frugter 14.maj 2008 –

• 3 mia. Dkr. Bevilget af regeringen gav et boost
• Aarhus deltog projekterne:

• Vending forflytning og lejring (fra to til en I forflytningssituationer
• Elektroniske låse I hjemmeplejen
• Små hjælpemidler
• Skylle og tørre toiletter

• 2011 overføres restmidlerne til Digitaliseringsstyrelsen, Fonden for 
velfærdsteknologi
• Længere hjemme sammen

• Der var flere projekter
• I regeringsaftalen for to år siden fik KL (KS I Norge) til opgave at sikre, at 

kommunerne effektiviserede for ½ mia. Dkr. Ift følgende teknologier:



Fra idé til implementeret
løsning

Hårvasker

Numsetørrer

Strømpeaftager



Byrådet besluttede med budgetforlige i 2010 
som understøttelse af besparelse at indføre:

• Loftslifte

• Skylle (dusch) og tørre toiletter

• Støttestrømpe på, - og aftagere

• Senere spiserobotter



Bedre brug af hjælpemidler

Hårvasker
Numsetørrer

Strømpeaftager

tåvasker
Badebørste

Diverse moppesystemer



Eksempel på opfølgning af effekten 2014

• Evalueringsmetode loftslift – årlig spørgeskemaundersøgelse

Plejeboliger % %

9 lokalområder Enkeltmands-forflyttes
Delvis 

enkeltmandsforflytning I alt

Ialt 42,33 20,78 63,11

Hjemmeplejen % %

9 lokalområder Enkeltmands-forflyttes
Delvis 

enkeltmandsforflytning I alt

Ialt 40,11 14,11 54,22



GO + NT = DGO



Fokusering via lokal finansiering

VTU-puljen v. 2 2014 (10 mio. om året i X år) – i øjeblikket 14 
projekter og nogen i pipeline

SVI-puljen (5 mio. til pilotprojekter) i 2013 0g 2014  i alt 19 projekter





Hvordan gør vi så?

1. Udvikler 2. Implementerer 3. Justerer & optimerer

E
V

A
L
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E
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G

Match mellem 
teknologi og behov

At implementere er 
ikke at installere

Kultur æder strategi 
til morgenmad

E
V

A
L

U
E

R
IN
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De traditionelle segmenter

Nye plejehjem Eksisterende plejehjem Hjemmeboende



De nye segmenter

Børn & Unge Socialt udsatte By/Miljø/Kultur



Fra taxa til bus Google glasses
Velfærdsteknologi på 
Dokk1

Projekteksempler



Professional pleje og
behandling

Samproduktion/samskabelse

100 %
Patient

100%
Borger

Modellen for samproduktion af sundhed:
How patient are we?

Leveringstilstand

Digitalt sundheds Continuum

Læge Niels Boye 

Der er flere perspektiver når en velfærdsteknologisk løsning skal vælges:



557 Robot støvsugere2200 loftslifte

Teknologi i plejeboliger?

Automa. 
Døre, vindues-
åbnere mv.

471 i 
plejeboliger

100 %
Patient

100%
Citizen



Sensors I hjemmet

?

?

100 %
Patient

100%
Borger
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Telemedicin
Guidning ifbm: 
-Medicin
-Målinger (blodsukker)
-Psykologisk støtte

Citizen terminal

Terminal at Healthcare center
100 %
Patient

100%
Borger



100 %
Patient100%

Borger

STAY

Et svar: hjernetræning ved brug 
af koreanske robotter



100 %
Patient

100%
Citizen

If we are too patient 
to implement the right technology



• Udbedring af fejl og 
mangler

• Mere undervisning

• Valg af teknologier

Erfaringer fra driften



Evaluering af velfærdsteknologi i plejeboliger i 
Aarhus kommune

• Evalueringen er finansieret af Digitaliseringsstyrelsen

• Evaluering er foretaget af Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd (SFI)

• Skabe et overblik over effekten og nytteværdien af 
velfærdsteknologi, for både kommune, borgere og 
personale.

• 10 plejeboligenheder (471 boliger) indgår i evalueringen, 
samt en plejeboligenhed uden velfærdsteknologi, som 
referencested

www.carewareweb.dk/da/CW-2016/Fokusomraade-2-Mere-end-pleje.aspx



Borgerperspektivet -resultat

41 % svarer, at dørautomatik giver dem mere kontrol over dagligdagen
46% svarer, at gardinautomatik giver dem mere kontrol over deres dagligdag
51% svarer, at den elektroniske dørlås gør dem mere tryg i det daglige
10% som bliver liftet, svarer at de sjældent eller aldrig føler sig tryg ved forflytninger med loftlift
31% med robotstøvsuger svarer, at deres boliger fremstår mere ren og præsentabel
61%vurderer, at toilettet med automatiske funktioner betyder, at de personligt føler sig mere 
rene



Guide til PowerPoint-
præsentationer i MSO

Væsentlig eller nogen forbedring af livskvalitet

Gardinautomatik 61%

Dørlås 52%

Dørautomatik 45 %

Toiletter 36 %

Solafskærmning 19 %

Robotstøvsuger 19 %

Loftlifte 15 %

Borgernes vurdering af de enkelte velfærdsteknologiers betydning for deres 
livskvalitet :

Borgerperspektiv- resultat fra spørgeskema



Medarbejdernes perspektiv

Formål: Belyse medarbejdernes oplevelse af, hvordan de forskellige velfærdsteknologiske 
løsninger fungerer i deres arbejdshverdag, og hvilken betydning velfærdsteknologien har for 
deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø.



Velfærdsteknologiens betydning for det fysiske arbejdsmiljø

Væsentlig eller nogen 
forbedring

Antal

Loftlift 93%

Dørautomatik 74%

Gardinautomatik 60%

Toiletter 54%

Robotstøvsugere 29%

Væsentlig eller nogen 
forringelse

Antal

Loftlift 2%

Dørautomatik 11%

Gardinautomatik 7%

Toiletter 14%

Robotstøvsugere 13%

Medarbejderperspektivet – resultat fra spørgeskemaet



Økonomisk perspektiv

• Tilbagebetalt inden for de første to år 
• Projektets nettonutidsværdi beregnes til ca. 185.000 kr. pr. 

bolig, hvilket, omregnet til nationalt niveau, svarer til ca. 7 
mia. kr.  



Pilotprojektet

• Christiansbjerg:
• Trøjborg (10 produkter)
• Fuglebakken
• Bjerggården

• Kick off

• Undervisning

• Screening

• Afprøvning

• Evaluering

• Udbud

• Udrulning



Mere velfærdsteknologi i Aarhusianske

plejeboliger 2015-2019

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2015/Solbjerg/Nattero.aspx&ei=HtVAVaDaK8eqsQGx7IHwCw&psig=AFQjCNE7TDBtGxrBABxG7WXUvThVsGTdPw&ust=1430398605732874
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2015/Solbjerg/Nattero.aspx&ei=HtVAVaDaK8eqsQGx7IHwCw&psig=AFQjCNE7TDBtGxrBABxG7WXUvThVsGTdPw&ust=1430398605732874
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.innovations-report.de/html/berichte/innovative-produkte/innovation-markt-mobilitaet-bettlaegerigen-richtig-194688.html&ei=2NVAVbjLJsrcywOU3oDoBQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&psig=AFQjCNH_m9OCowzB57eqitwG823FS4KSKg&ust=1430398736858196
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.innovations-report.de/html/berichte/innovative-produkte/innovation-markt-mobilitaet-bettlaegerigen-richtig-194688.html&ei=2NVAVbjLJsrcywOU3oDoBQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&psig=AFQjCNH_m9OCowzB57eqitwG823FS4KSKg&ust=1430398736858196
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.livingmadeeasy.org.uk/bathing/attendant-propelled-shower-chairs/arjo-carendo-multipurpose-hygiene-chair-0036864-371-information.htm&ei=k9JAVdOLF8iqsQGG0YCoCg&bvm=bv.91665533,d.bGg&psig=AFQjCNH-IYNNoIm-KBPw2C2_s42PzFdcHw&ust=1430397935991386
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.livingmadeeasy.org.uk/bathing/attendant-propelled-shower-chairs/arjo-carendo-multipurpose-hygiene-chair-0036864-371-information.htm&ei=k9JAVdOLF8iqsQGG0YCoCg&bvm=bv.91665533,d.bGg&psig=AFQjCNH-IYNNoIm-KBPw2C2_s42PzFdcHw&ust=1430397935991386
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Metode og proces

Evaluering 
pr. teknologi

Medarbejder 
perspektiv

Borger/bruge
r- perspektiv

Teknologi-
vurdering

Økonomiske 
gevinster

Indhold:
• Tidsmålinger på:
• TO-BE processen på Trøjborg
• AS-IS processer på 

Augustenborggade
• Kvalificering af 

omkostningssiden

• Teknologierne vurderes ift. 
modenhed og kompleksitet v. 
implementering.

Deloitte og Spitze er ansvarlige for 
denne del af evalueringen.

Indhold:
• Afdækning af kvalitative 

gevinster
• Interview med medarbejdere
• Interview mv. med borgere og 

(evt.) pårørende.

CFT projektteam er ansvarlige for 
denne del af evalueringen.

Evalueringsmodel baseret på 
MAST-tilgangen

Analyse pr. teknologi og 
Design af evaluering

Måling og dataind-
samling

Validering
Business-case, 

afrapportering og 
præsentation

• Analyse af arbejdsgange og 
målgruppe pr. teknologi

• Besøg på Trøjborg
• Workshopdage m. faglige 

eksperter

• Tidsmålinger på Trøjborg 
og Augustenborggade 
(reference)

• Indsamling af (øvrige) data 
om målgruppestørrelse, 
hyppighed, omkostninger 
mv.

• Interviews mv. (borger, 
medarb. pårørende)

• Validering af indsamlede 
data med repræsentanter 
fra plejeboliger, faglige 
eksperter samt relevant 
ledere og nøglepersoner

• Business case pr. teknologi
• Afrapportering og 

anbefalinger 



Evalueringsmetoder ifbm udrulning

• Kvantitativt:
• Tidsmålinger
• Antal af håndteringer
• Optælling af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger

• (valideret af medarbejdere og ledere med specialviden på området)

• Kvalitativt:
• Fokusgruppeinterviews af

• Medarbejdere
• Pedeller
• Ledere

• Individuelle interviews af udvalgte (kapable borgere)
• Spørgeskema til pårørende
• Analyse af arbejdsstillinger ud fra videooptagelser (foretaget af arbejdsmiljøekspert)



Beslutningsdata opfattelsen
af hvad der er nødvendigt
må udvikles?

NU

Behovet



Hvad er tilstrækkelige data til at træffe
Strategiske beslutninger ud fra?

Hvilke data KAN vi få umiddelbart

Hvilke data MÅ vi benytte

Hvilke data skal der til for at kunne 
Tilbyde borgerne en NY TRYGHED?

Hvilke data kan anvendes  indikatorer 
der via algoritmer – AI kan bearbejdes 
til relevant strategisk beslutningsdata
I forhold til beslutninger der øger
• Livskavlitet
• Understøtter arbejdsmiljø?
• Giver samfundet økonomi til at yde

den service der er behov for?





Det som ingen ved
Har ingen glæde af

Brugernes rolle i 
fremtiden

Mere empowerment

Større frihed,

Større uafhængighed!



Næste skridt: Information til borgerne, - helt til hoveddøren

Procesplan

Udvalgte hjælpemidler og velfærdsteknologi

I paragraffri zone

Låneordning og muligt salg af hjælpemidler

Læring ift at give selvhjulpenhed

Læring ift næste udgave af serviceniveau



Match mellem individuel behov og brancheviden



DRØMMEN?

Cochlear implant
– Døve mister høreapparatet

Farveblind: »Jeg skulle 
overtale en læge til at bore 
lidt i mit kranium«
Neil Harbisson er født helt 
farveblind. Men en antenne 
på kraniet giver ham 
mulighed for at høre farver.
/

www.homoartefakt.dk

http://politiken.dk/viden/ECE2450247/farveblind-jeg-skulle-overtale-en-laege-til-at-bore-lidt-i-mit-kranium

Menneske/robot

ROBOTTER

SKRÆKSCENARIET???

http://politiken.dk/viden/ECE2450247/farveblind-jeg-skulle-overtale-en-laege-til-at-bore-lidt-i-mit-kranium


Sociale Robotter i Aarhus 

Erfaringer fra arbejdet med forskellige sociale robotter

Silbot Telenoid TelebesøgsvennerNao

HILS PÅ DEM, DU KOMMER TIL AT MØDE DEM, ARBEJDE SAMMEN MED DEM OG SÆTTE PRIS PÅ DEM 
– ELLER MÅSKE NOGEN AF DERES EFTERFØLGERE



Automatisering, hvor det er muligt og profitabelt

Redskab
udvikles

Fase 1

1 uge

Validering
af redskab

Fase 2

3 måneder

Demo-
projekt

Fase 3

6 måneder
SkaleringFase 4

Fremtiden:



Generationernes hus

Vinderen af enteprisen for generationernes hus blev 
offentliggjort 6. december 2016.

365 mio. kr. nyt boligkompleks med 27.405 etage kvm, 40 
almene, 40 ungdomsboliger, 24 handicapboliger, 100 

ældreboliger og 100 plejeboliger på Aarhus Ø





Maleriet på 145 m2 af Thorvald Hagedorn-Olsen udenpå byrådssalens sydvæg: 
Menneskesamfundet viser steder fra byen flettet ind i et menneskeslivs forskellige livsfaser.

Jeg tillader mig at bruge billedet til at illustrere aspekter fra det menneskelige liv, som skal 
understøttes af teknologien, uanset af hvor meget patient man er i den enkelte livsfase

TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

Thank you



Virtuel Bostøtte 
Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) 
Oplæg på Dokk1, 12. januar 2017, Louise Baastrup Hansen 



• Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) ligger under Socialpsykiatri og Udsatte 
Voksne i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune 

• Ca. 300 medarbejdere og næsten 2000 borgere fordelt på ekstern bostøtte og 
20 bofællesskaber 

• § 85 bostøtte til voksne med særlige sociale problemstillinger og med 
betydelig nedsat funktionsevne som følge af misbrug, sindslidelser eller 
neuropsykiatriske lidelser 

 

 Virtuel bostøtte i CBH 
 Kort om CBH 
 



 Virtuel bostøtte i CBH 
 Kort om projektet 
 

Projektet kørte i 2 år og blev afsluttet ved årsskiftet 2014/2015.  
50 medarbejdere og 70 borgere deltog. 
 
Hovedformål: 
• At afprøve nye teknologiske løsninger i kontakten med en sårbar borgergruppe og 

udvikling af socialpædagogiske metoder, der er tilpasset de nye 
kommunikationsværktøjer 

 
2 teknologier i brug: 
• Webopkobling via borgernes eget udstyr og et tilknyttet webcam til bostøtte (Lync 

under projektet – nu; Skype og Skype for Business) 
• Anvendelse af støttende applikationer til smartphones og tablets (fx Angstpilot 

eller andre strukturapps) 



• Borgernes erfaringer: 
 Øgede muligheder for fleksibilitet og mobilitet 
 Øget tryghed og større kontinuitet 
 Større selvstændighed 
 En del af samfundsudviklingen 

• Forventet besparelse ift. transporttid 

• Situationer hvor virtuel bostøtte er oplagt: 
 Når borger er på ferie, uddannelse eller er indlagt 
 Som en del af udfasningen 
 Når der er behov for hyppig opfølgning 
 Ift. at tage bekymringer i opløbet 
 For borgere, som har svært ved at lukke andre ind i deres hjem 

 

 

 Virtuel bostøtte i CBH 
 Erfaringer fra projektet 
 



• Virtuel bostøtte skal være et redskab, som alle bostøtter i CBH kan bruge i 
bostøttearbejdet 

• Ligger ikke i visitationen, men kan vælges til af borger 

• Arbejdsgruppe nedsat bestående af medarbejdere, som bidrager med inputs til 
implementeringsproces og –model 

• Lige nu: Test af Skype for Business & Skype integration 

 
 

 Virtuel bostøtte i CBH 
 Hvor er vi nu? MODELLEN & STATUS 
 



  Lokale tovholdere 

  Styregruppe 

  Support og samarbejde med IT-afdeling 

 

 Virtuel bostøtte i CBH 
 Hvor er vi nu? ORGANISERING 
 



 Virtuel bostøtte i CBH 
 Hvad har været i fokus? 
 

FOKUS 

Enkelt 
koncept 
med et 

klart formål 
Orienteret 

mod 
behov 

Fortrolighed 
med 

teknologien 

Stærk 
organisering 

Tanker ift. 
opskalering 

Inddragelse 
af med-

arbejdere og 
borgere 

Leder-
inddragelse 

og -
opbakning 



• Motivation blandt medarbejdere 

• Tekniske udfordringer 

• Skepsis og ”frustrationsniveau” blandt medarbejdere 

• Virtuel bostøtte fungerer ikke for alle borgere og i alle situationer 

 
 

 Virtuel bostøtte i CBH 
 Udfordringer og opmærksomheder 
 



Hjemmeside som digitalt metodehæfte: www.virtuelbostoette.dk. 

 

 Virtuel bostøtte i CBH 
 Mere info 
 

http://www.virtuelbostoette.dk/
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