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4. Hverdagsteknologi
Den teknologiske udvikling går til stadighed hurtigere, og det påvirker både hverdags- og arbejds-
livet. Der sker i disse år rigtig mange forandringer i den kommunale opgaveløsning på social- og 
sundhedsområdet, som på forskellig vis er drevet af den teknologiske udvikling.  
 
Der er for mange af teknologierne tale om, at de i dag er en naturlig del af mange danskeres hver-
dag. Det er teknologier, der bidrager til at give tryghed og selvbestemmelse for borgere og bedre 
arbejdsmiljø for medarbejdere 8.  Velfærdsteknologi kaldes i dag også hverdagsteknologi, fordi 
det bidrager til at hjælpe borgere til at klare sig selv bedst muligt i hverdagen. Vi vælger at bruge 
begrebet hverdagsteknologi. 
 
I takt med udviklingen i befolkningssammensætningen med flere ældre og aftagende arbejds-
styrke arbejder flere og flere kommuner med tiltag, hvor hverdagsteknologi er et bidrag til tidlige 
indsatser, der kan forebygge og udskyde behovet for hjælp eller støtte. Kommunerne arbejder 
således på, at hverdagsteknologi er et af svarene på at håndtere det øgede pres på udgifterne til 
personlig pleje eller praktisk hjælp samtidigt med, at den enkelte borger får den hjælp, han eller 
hun har brug for.

Eksempler på hverdagsteknologi

Butler-stativet er en stor hjælp, når støttestrømper skal på

Elektronisk medicinhåndtering ’Dosecan’. Systemet 
fortæller borgeren, hvornår det er tid til at tage medicin. 
Hvis borgeren ikke reagerer kontaktes hjemmeplejen og 
borgeren ringes op. 

Øjendråbestøtte gør drypning af øjne lettere

Elektronisk låsesystem ’Bekey’. Systemet anvendes af 
hjemmeplejen til at få adgang til en borgers hjem. Der låses 
op med mobilen. Låsemekanismen sidder på indersiden af 
døren, så man ikke udefra kan se, at en borger har behov  
for hjælp fra hjemmepleje.

  8 Kommunernes Landsforening (KL), 2017  
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Der investeres i løsninger, som aflaster og gør hverdagen nemmere for de udførende medarbej-
dere i kommunerne og derved bidrager til et ressourcemæssigt råderum i form af tid og bedre 
fysiske og psykiske arbejdsmiljøer. Hverdagsteknologi handler om at understøtte kvaliteten i den 
borgernære service, hvor både borgere, pårørende, lokalsamfund og medarbejderes faglighed 
kan tænkes direkte ind i løsningerne. 
Fokus er med andre ord flyttet fra kun at omhandle store forventninger til arbejdskraftbesparen-
de potentialer til et fokus på, at velfærdsteknologi skal understøtte kvaliteten i opgaveløsningen. 
 
Fremtidige behov og forventede udfordringer
Anvendelse af ny teknologi skal tage sit udgangspunkt i borgerens reelle behov og give mening 
for den enkelte borger. Uden den rette tilpasning kan det hurtigt blive en fejlinvestering. Teknolo-
gien udgør ofte kun en mindre del af en succesfuld brug af hverdagsteknologien. Potentialet kan 
hurtigt drukne i simple tekniske fejl eller manglende forståelse, vejledning og opbakning fra både 
medarbejdere, borgere og pårørende. 
 
I fremtidens ældreområde, hvor teknologi er en del af hverdagen, stiller det krav til kommuners 
etiske overvejelser af brugen af teknologiske løsninger. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at 
teknologien i sig selv ikke kan være uetisk. De etiske overvejelser skal fokusere på selve anven-
delsen af teknologien. 

Flertallet af borgerne er positive overfor  
hverdagsteknologiske løsninger
De fleste borgere giver overordnet set udtryk for, at de gerne vil benytte sig af hverdagsteknolo-
gi, hvis de får behov for hjælp 9. Borgere ser mange positive muligheder i kommunernes stigende 
anvendelse af teknologi. To ud af tre vurderer, at de sandsynligvis selv vil bruge hverdagstekno-
logi, hvis de får behov for hjælp. Blandt de 70+ årige er det lidt færre, men stadig flertallet, som 
gerne vil bruge teknologi.
Som årsag til dette er blandt andet tryghed ved, at borgeren selv, pårørende eller medarbejdere 
kan reagere hurti¬gere, når der er brug for hjælp, eksempelvis når en borger er faldet eller ople-
ver en krisesituation forud for et angstanfald. 

En anden fordel, der nævnes, er værdighed ved at kunne tage vare på sig selv og den fleksibilitet 
hverdagsteknologi skaber. Teknologi kan give øget frihed, fordi teknologi kan betyde, at borgerne 
i mindre grad behøver at vente hjemme og derfor i højere grad kan deltage i de aktiviteter udenfor 
hjemmet, som de ønsker. 

På ældreområdet i Svendborg Kommune er rehabilitering den overordnede velfærdsstrategi.  
I den forbindelse ses hverdagsteknologi som en naturlig del af løsningen til at opfylde målet om 
at arbejde rehabiliterende og derigennem støtte borgeren til, i videst mulig omfang, at mestre 
eget liv. Ældreområdet arbejder primært med hverdagsteknologi ved at benytte eksisterende 
løsninger. 

  9 Dansk Erhverv, 2017
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Det betyder med andre ord, at der er fokus på at hente de umiddelbare gevinster, der er forbun-
det med at anvende velafprøvede hverdagsteknologiske løsninger. Det er afgørende, at der sikres 
viden om eksisterende hverdagsteknologi og at løsningerne anvendes, hvor det giver mening. 
Det kan i denne sammenhæng både være mening for den enkelte borger, for medarbejdere og 
arbejdspladsen.

Hverdagsteknologi, der er tilgængelig og anvendes i Svendborg Kommune, vil altid være første-
valg ved indsatser, hvor teknologi kan løse en opgave. Medarbejdere på ældreområdet har en 
opgave i forhold til at formidle viden om hverdagsteknologi og motivere borgere til at anvende 
teknologi i det omfang det er muligt.

De tre bundlinjer for hverdagsteknologi
Hverdagsteknologi skal understøtte pleje og hjælp i hjemmet på ældreområdet. Teknologi bliver 
ikke indført alene af den årsag, at det medfører en besparelse. Derfor taler man om tre bundlinjer 
for hverdagsteknologi. Det betyder, at løsningen skal give mening for:  

1. Borgeren
 Borgere oplever den samme eller bedre kvalitet i indsatsen

2. Medarbejderen
  Det giver fagligt/arbejdsmiljømæssigt mening for medarbejderne 

3. Den kommunale økonomi
 Investeringen forventes at kunne medføre effektiviseringer

 
I Svendborg Kommune vurderes hverdagsteknologiske løsninger ud fra de tre bundlinjer. For at en 
hverdagsteknologisk løsning anvendes, skal den som minimum opfylde to af de tre områder og i 
videst muligt omfang søges at opnå gevinst på alle tre områder.

Ensomhed
Ensomhed er et dilemma, der ofte nævnes i forbindelse med hverdagsteknologi. Medarbejdere i 
Svendborg Kommune hverken kan eller skal erstatte en borgers behov for menneskelig kontakt. 
Svendborg Kommune skal understøtte borgerens mulighed for sociale relationer. Her kan hver-
dagsteknologi også være en del af løsningen. Teknologiske løsninger kan være medvirkende til, at 
borgeren ikke er afhængig af personlig hjælp fra kommunen. Det sikrer større fleksibilitet for den 
enkelte og mulighed for, at borgerne kan fortsætte de hverdagsaktiviteter og sociale liv, borgeren 
ønsker.
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Retninger frem mod 2025
Svendborg Kommune ser hverdagsteknologi som et af svarene på at imødekomme fremtidige 
udfordringer og sikre kvalitet i opgaveløsningen. 

Ad. 1: Hverdagsteknologi er en naturlig del af livet, således at  
borgere naturligt selv indtænker teknologiske løsninger 
Svendborg Kommune skal sikre udbredelse af hverdagsteknologi med formidling og vejledning 
for at understøtte, at borgere, hvor det er muligt, selv anskaffer almindelige hverdagsteknologi-
ske hjælpemidler, der kan aflaste hverdagen og være med til, at borgeren er selvhjulpen i videst 
muligt omfang. 

Ældreområdet vil inden for servicelovens rammer sikre hverdagsteknologiske hjælpemidler. 
Hverdagsteknologi, der er tilgængelig og anvendes i Svendborg Kommune, vil altid være første 
valg ved indsatser, hvor teknologi kan løse en opgave. Medarbejdere på ældreområdet har en 
opgave i forhold til at formidle viden om hverdagsteknologi og motivere borgere til at anvende 
teknologi i det omfang, det er muligt. 
 
Medarbejdere på ældreområdet skal have kompetencerne til at kunne formidle og vejlede borge-
re i muligheder for indkøb og brug af hverdagsteknologiske løsninger.

Svendborg Kommune skal sikre, at:

1. Hverdagsteknologi er en naturlig del af livet,  
 således at borgere naturligt selv indtænker  
 teknologiske løsninger 

2. Ældreområdet følger den teknologiske udvikling  
 og deltager i udvikling, hvor dette er relevant 

3. Hverdagsteknologi anvendes ud fra et etisk  
 aspekt med respekt for borgere og medarbejdere  
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Ad. 2: Ældreområdet følger den teknologiske udvikling og  
deltager i udvikling, hvor dette er relevant 
Svendborg Kommune følger regeringens reformspor og vil fremadrettet fortsat benytte  
velafprøvet hverdagsteknologi. Ældreområdet skal løbende følge den teknologiske udvikling på 
et overordnet niveau og indføre relevant hverdagsteknologi, der er gennemtestet af producenten 
og velafprøvet i drift. Ældreområdet deltager i udvalgte udviklingsprojekter, hvor dette giver 
mening i organisationen.
 
Det er ligeledes relevant at have et fortsat fokus på de tre bundlinjer for hverdagsteknologi.  
Det er med til at sikre, at teknologien giver mening for borgere, medarbejdere og  
Svendborg Kommune. 
 
Ad. 3: Hverdagsteknologi anvendes ud fra et etisk aspekt  
med respekt for borgere og medarbejdere
Svendborg Kommune vil fortsat sikre, at etiske overvejelser altid medtages, når hverdagstek-
nologi anvendes. Det gøres ved at have kontinuerligt fokus på, hvordan teknologien anvendes og 
sikre at teknologien er med til at gøre borgere så selvhjulpne som muligt og samtidig understøtte 
livskvalitet for den enkelte borger. 
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