
Strategi for 
Velfærdsteknologi i Social, 
Sundhed og beskæftigelse   

”Vi vil blive bedre til at bruge de muligheder, vi har” 

1. BAGGRUND 
I social, sundhed og beskæftigelse har vi rehabilitering som vores overordnede velfærdsstrategi. I den 

forbindelse ser vi velfærdsteknologiske hjælpemidler som en del af løsningen til at opfylde målet om at 

arbejde rehabiliterende og derigennem støtte borgeren til, i videst mulig omfang, at mestre eget liv. 

  

I Social, sundhed og beskæftigelse ser vi en værdi i at være fast followers i forhold til velfærdsteknologi. Det 

betyder, at vi vil have fokus på at hente de umiddelbare gevinster, der er forbundet med at implementere 

velafprøvede velfærdsteknologiske løsninger. Vi skal sikre en større viden om de eksisterende 

velfærdsteknologiske hjælpemidler og sikre, at vi bliver bedre til at anvende hjælpemidler, der hvor det 

giver mening. Det kan i denne kontekst både være mening for den enkelte borger, for medarbejdere og 

arbejdspladsen. 

 

Vi tror på, at videndeling af implementering og brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler vil være med til 

at styrke det tværfaglige samarbejde til fordel for borgere i Svendborg Kommune. 

 

2. FORMÅL 
Social, sundhed og beskæftigelse ønsker en strategi for brug af velfærdsteknologi, der sikrer, at vi 

implementerer god og mere effektiv velfærdsteknologi alle steder, hvor det giver mening.  

 

Teknologi bliver ikke indført alene af den årsag, at det medfører en besparelse. Derfor taler man om tre 

bundlinjer for velfærdsteknologi. 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 Social, sundhed og beskæftigelse vurderes velfærdsteknologiske løsninger ud fra de tre bundlinjer. For at 

en velfærdsteknologisk 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. 

 

Velfærdsteknologiske hjælpemidler dækker over et stort spekter. I Social, sundhed og beskæftigelse i 

Svendborg Kommune dækker begrebet fx over apps til telefoner og tablets,  øjendråbestøtter, loftlifte og 

spiserobotter. 



Vi følger den velfærdsteknologiske udvikling på et overordnet niveau og vi vil implementere relevant 

velfærdsteknologi, der er gennemtestet af producenten og velafprøvet i drift. 

Vi vil teste mindre projekter/ny teknologi lokalt forankret, hvor det er relevant og hvor der er ressourcer til 

det. Ledelsen skal sikre, at medarbejdere har viden om, hvilke hjælpemidler der er til rådighed i Svendborg 

Kommune, så vi opnår relevant brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler.  

Herudover vil vi deltage i udvalgte større udviklingsprojekter, som fx Tele Health City. 
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