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Baggrund
Så er tiden kommet til årets dataindsamling, der skal bidrage til en
fælleskommunal status på velfærdsteknologiens udbredelse, udfordringer og
potentialer. Dataindsamlingen munder ud i en statusrapport, der har til hensigt at
understøtte arbejdet med velfærdsteknologi i kommunerne. Som led i at dokumentere
udviklingen og skabe sammenlignelig ledelsesinformation til brug for den enkelte
kommune, modtager alle kommuner derfor i dag dette spørgeskema. 

Indhold
Der vil i år være 32 spørgsmål, som I skal tage stilling til. År 2020 er sidste år i
indeværende strategi, og vi vil derfor også genbesøge en række spørgsmål
omhandlende organisering og gevinstrealisering ved brug af velfærdsteknologi.
Herudover vil digitalt understøttet træning, skærmbesøg samt digitalt understøttet tidlig
opsporing, igen indgå i årets dataindsamling. Yderligere vil der være en række
spørgsmål omhandlende data og teknologi. Her sættes fokus på den data, som
velfærdsteknologi indsamler, samt hvordan denne bruges, deles mm. Til sidst vil der
være en lille temperaturmåling på, hvordan kommunerne arbejder med digitale
kommunikationsformer ifm. opfølgende samtaler mellem sagsbehandlere og anbragte
børn og unge.

Jeres besvarelse er et essentielt grundlag for, at KL kan dokumentere udviklingen
og udsende lokale rapporter, hvor egne indrapporterede oplysninger sammenstilles med
de øvrige kommuners. Den lokale rapport har til formål at være dels et supplement til
den lokale ledelsesinformation og dels en kilde til inspiration.

Tidsplan
Dataindsamlingen løber fra d. 2. september 2020 til d. 23. oktober 2020. Det giver jer i
alt lidt over syv uger til at besvare spørgsmålene. I oktober trækker vi data fra det
velfærdsteknologiske landkort, der ligesom sidste år også vil indgå i statusrapporten.
Rapporten, der beskriver den overordnede udvikling, forventes offentliggjort i december
2020, og umiddelbart efterfølgende vil alle kommuner modtage en lokal rapport.

Det elektroniske spørgeskema er tilgængeligt i hele perioden fra den 2. september til
den 23. oktober 2020. Det betyder, at det er muligt at rette i besvarelsen under hele
perioden, ligesom det er muligt at gå frem og tilbage i de forskellige sider i besvarelsen,
uden at det indtastede går tabt.

Vejledning
Der er udarbejdet en vejledning, som har til formål at lette besvarelsen af de enkelte
spørgsmål i spørgeskemaet. Vejledningen er tiltænkt den medarbejder, der koordinerer
den praktiske indsamling af oplysninger i jeres kommune. Vejledningen uddyber og
eksemplificerer, hvad der efterspørges i de enkelte spørgsmål i det elektroniske
spørgeskema.

Du kan finde vejledningen til spørgeskemaet ved at klikke her.

Du kan desuden finde forskellige udgaver af spørgeskemaet herunder:
- Word-udgave
- PDF-udgave.

Hvor kan jeg få hjælp?
Har I spørgsmål eller andet, der vedrører spørgeskemaet, så er I altid velkomne til at
kontakte nedenstående medarbejdere i KL.
Morten Møller Hørlyck på momh@kl.dk
eller
Andy Kristensen på akn@kl.dk

https://www.kl.dk/media/24937/vejledning-dataindsamling-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/24938/statusmaaling-2020.docx
https://www.kl.dk/media/24939/statusmaaling-2020.pdf
mailto:
mailto:akn@kl.dk?subject=&body=
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Kontaktoplysninger
 

Kommune:
 

Navn:
 

E-mail:
 

Telefonnummer:
 

Velfærdsteknologiområdet generelt
De generelle spørgsmål varierer år for år i takt med løbende interesser og dagsordener.
I år dækker spørgsmålene over, hvordan velfærdsteknologi har bidraget til og på sigt
vil bidrage til gevinstrealisering. Herudover vil der være spørgsmål, som fokuserer på
organiseringen omkring velfærdsteknologi samt uddannelse og kompetenceudvikling. 

I slutningen af spørgeskemaet vender vi tilbage til spørgsmål omhandlende det
velfærdsteknologiske landkort, nye projekter samt erfaringer fra coronakrisen.

Gevinster og udfordringer:
Herunder følger en række spørgsmål omkring gevinstrealisering og udfordringerne
herved.
Det er muligt at beskrive op til tre forskellige projekter i hvert af de følgende spørgsmål.

 

A1: Hvilke velfærdsteknologier har frem til d.d. bidraget til at indfri de største
gevinster? (1)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen

Angiv gevinster for borgere

Angiv gevinster for medarbejdere

Angiv økonomiske gevinster
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Angiv evt. gevinster for erhvervsliv

A1: Hvilke velfærdsteknologier har frem til d.d. bidraget til at indfri de største
gevinster? (2)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen

Angiv gevinster for borgere

Angiv gevinster for medarbejdere

Angiv økonomiske gevinster

Angiv evt. gevinster for erhvervsliv

A1: Hvilke velfærdsteknologier har frem til d.d. bidraget til at indfri de største
gevinster? (3)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen



2.9.2020 SurveyXact

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=1181471&locale=da&printing=true&enableA… 4/14

Angiv gevinster for borgere

Angiv gevinster for medarbejdere

Angiv økonomiske gevinster

Angiv evt. gevinster for erhvervsliv

A2: Hvilke velfærdsteknologier har frem til d.d. haft sværest ved at indfri gevinster? (1)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen

Beskriv oplevede barrierer og udfordringer

A2: Hvilke velfærdsteknologier har frem til d.d. haft sværest ved at indfri gevinster? (2)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen

Beskriv oplevede barrierer og udfordringer
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A2: Hvilke velfærdsteknologier har frem til d.d. haft sværest ved at indfri gevinster? (3)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen

Beskriv oplevede barrierer og udfordringer

A3: Hvilke velfærdsteknologier forventer I fremover vil bidrage til at indfri de største
gevinster? (1)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen

Beskriv forventede gevinster for borgere

Beskriv forventede gevinster for
medarbejdere

Beskriv forventede økonomiske gevinster

Forventet tidshorisont

A3: Hvilke velfærdsteknologier forventer I fremover vil bidrage til at indfri de største
gevinster? (2)
Beskriv indsatsen
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Beskriv målgruppen

Beskriv forventede gevinster for borgere

Beskriv forventede gevinster for
medarbejdere

Beskriv forventede økonomiske gevinster

Forventet tidshorisont

A3: Hvilke velfærdsteknologier forventer I fremover vil bidrage til at indfri de største
gevinster? (3)

Beskriv indsatsen

Beskriv målgruppen

Beskriv forventede gevinster for borgere

Beskriv forventede gevinster for
medarbejdere

Beskriv forventede økonomiske gevinster
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Forventet tidshorisont

A4: Generelle bemærkninger til spørgsmålene omhandlende "gevinster"?

Organisation:
Herunder følger en række spørgsmål omhandlende organisatoriske ændringer,
kompetenceudvikling samt uddannelse og samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

 

A5: Er der siden 2017 foretaget organisatoriske ændringer i kommunen som
konsekvens af anvendelsen af velfærdsteknologi i opgaveløsningen?

Ja (Beskriv gerne)  
Nej
Ved ikke

A6: Hvordan har I arbejdet med at løfte medarbejdernes kompetencer?
Interne kurser (Beskriv)  
Eksterne kurser (Beskriv)  
Begge dele (Beskriv)  
Andet (Beskriv)  
Vi har ikke arbejdet med at løfte medarbejdernes kompetencer

A7: I hvor høj grad vurderer I, at kandidater fra grunduddannelserne besidder de
nødvendige kompetencer til at arbejde med velfærdsteknologi?
 Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lav grad

SOSU-hjælper
SOSU-assistenter
Sygeplejersker
Pædagoger
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter

A8: Oplever I et behov for et bedre samarbejde med grunduddannelserne i forhold til
kendskab og anvendelse af velfærdsteknologi?

Ja (beskriv)  
Nej

A9: Generelle bemærkninger til spørgsmålene omhandlende "organisation"?
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Digitalt understøttet tidlig opsporing
I forbindelse med strategien "Digital sundhed 2018-2022" ønsker vi at dokumentere
udviklingen omkring digitalt understøttet tidlig opsporing. Spørgsmålene omkring emnet fra
2018 genbesøges derfor.

B10: Angiv aktuel status på kommunens arbejde med digitalt understøttet tidlig
opsporing på ældreområdet

Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

B10: Angiv gerne den tekniske løsning

B11: På hvilken måde har evt. brug af digitalt understøttet tidlig opsporing bidraget til realisering
af gevinster?

B12: Øvrige bemærkninger vedrørende digitalt understøttet tidlig opsporing

Digitalt understøttet træning
Igen i år følger vi udviklingen af digitalt understøttet træning på fem områder.
Herudover ønsker vi viden om, hvordan digitalt understøttet træning er blevet påvirket
af coronavirus.

Udbredelsesgrad:
Angiv aktuel status på borgerrettet digital understøttelse af træning i kommunen. Uddyb
meget gerne dine svar i tekstboksene efter hvert spørgsmål.

 

C13a: Forebyggelse og sundhedsfremme (SUL §119)
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift
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C13a: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

C13b: Genoptræning (SUL §140)
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

C13b: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

C13c: Rehabilitering (SEL 83a)
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

C13c: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

C13d: Socialpædagogisk støtte (SEL §85)
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

C13d: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

C13e: Genoptræning og vedligeholdende træning (SEL §§86.1, 86.2)
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
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Under afprøvning
Under implementering
I drift

C13e: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

C14: Generelle bemærkninger til spørgsmålene omhandlende "udbredelse"?

C15: Angiv hvordan udbruddet af coronavirus har påvirket brugen af digitalt
understøttet træning

Flere forløb
Uændret
Færre forløb
Ved ikke

C16: Beskriv og uddyb gerne, hvordan forløbet med digitalt understøttet træning har været under
coronakrisen og angiv gerne evt. udviklingen i antal forløb, træningstid, mm.

Skærmbesøg
Igen i år følger vi udviklingen af skærmbesøg på fire områder.
Herudover ønsker vi viden om, hvordan brugen af skærmbesøg er blevet påvirket af
coronavirus.
 

Udbredelsesgrad:
Angiv aktuel status på arbejdet med skærmbesøg i kommunen. Uddyb meget gerne
dine svar i tekstboksene efter hvert spørgsmål.

 

D17a: Socialpsykiatrien
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

D17a: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder
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D17b: Handicapområdet
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

D17b: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

D17c: Hjemmeplejen
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

D17c: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

D17d: Sygeplejen
Ikke planlagt
Planlagt afprøvning
Under afprøvning
Under implementering
I drift

D17d: Angiv gerne teknisk løsning og antal enheder

D18: Øvrige bemærkninger til spørgsmålene omhandlende "udbredelse"?
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D19: Angiv hvordan udbruddet af coronavirus har påvirket brugen af skærmbesøg
Flere skærmbesøg
Uændret
Færre skærmbesøg
Ved ikke

D20: Beskriv og uddyb gerne, hvordan forløbet med skærmbesøg har været under coronakrisen
og angiv gerne evt. udviklingen i antal forløb, træningstid, mm.

Data og teknologi
I år sætter vi fokus på data og brugen af data. Teknologien har de sidste mange år
udviklet sig hastigt, og de indsamlede data herfra bliver mere og mere betydningsfulde
og eftertragtede. Dette ses både i arbejdet mellem fx terapeut og borger, hvor fx
kvaliteten i træning kan løftes ved brug af denne type data, men også med henblik på
ledelsesunderstøttelse samt mulige AI projekter, som bygger på disse data. Derfor vil
de næste fem spørgsmål omhandle, hvordan kommuner indsamler, benytter og deler
data.

E21: Hvordan arbejder kommunen med at indsamle data fra velfærdsteknologiske løsninger?

E22: Hvilke typer af data benyttes fra hvilke velfærdsteknologiske løsninger?
 Aktivitetsdata til

styring og ledelse
Data om borgers udvikling til tilpasning af

ydelse (ex. Træning, sensorble)
Teknisk data til logistik

og vedligehold Andet

Selvmonitorering- og
motivationsteknologi  
Spise og måltidsteknologi

 
Sengeteknologi

 
Struktur- og
planlægningsteknologi  
Mobilitetsteknologi

 
Sanseteknologi

 
Medicinhåndtering

 
Træningsteknologi

 
Hygiejneteknologi

 
Små hjælpemidler

 
Sociale teknologier
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Digital patientuddannelse

 
Skærmbesøg og
telemedicin  
Tryghedsskabende
teknologi  
Rengørings- og
serviceteknologi  

E23: Med hvilket formål indsamles data fra velfærdsteknologiske løsninger?
Organisatorisk læring
Kvalificering af borgernære indsatser
Faglig udvikling
Andet (beskriv gerne)  

E24: Formår I at omsætte data fra velfærdsteknologiske løsninger til ny praksis eller
ændret praksis?

Ja (beskriv hvordan)  
Nej (beskriv hvorfor I ikke lykkes med dette)  

E25: Deles data fra velfærdsteknologiske løsninger?
Ja (Uddyb gerne mellem hvem data deles og hvordan)  
Nej
Ved ikke

E26: Oplever I et behov for at dele data fra velfærdsteknologiske løsninger på tværs af
kommuner?

Ja (Beskriv hvilke og med hvilket formål)  
Nej
Ved ikke

E27: Øvrige bemærkninger vedrørende teknologi og data

Udbredelse af digitale redskaber �l kommunika�on mellem
sagsbehandlere og anbragte børn & unge.
KL har i anledning af arbejdet med Barnets Lov bl.a. et særligt fokus på inddragelse, og i den
forbindelse interesse i at afdække og understøtte erfaringerne fra corona-situationen ift. brug
af digitale løsninger i kontakten til anbragte børn og unge.

F28: I hvilket omfang indgår brug af digitale kommunikationsformer (fx sms, videokald
eller lignende) i opfølgende samtaler under anbringelser?

Stort set alle samtaler indeholder digitale kommunikationsformer
Langt størstedelen af samtalerne indeholder digitale kommunikationsformer
Ca halvdelen af samtalerne indeholder digitale kommunikationsformer
Enkelte samtaler indeholder digitale kommunikationsformer
Slet ikke
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F28: Angiv gerne den tekniske løsning

F29: Øvrige bemærkninger vedrørende brug af digitale kommunikationsformer i opfølgende
samtaler til børn og unge under anbringelse

Velfærdsteknologi generelt
De sidste tre spørgsmål omhandler opdateringen af vores velfærdsteknologiske landkort,
kommende projekter samt jeres erfaringer fra coronakrisen.
I forbindelse med opdateringen af det velfærdsteknologiske landkort er det stadig ikke muligt
at redigere i nuværende projekter. Har du derfor en rettelse til et nuværende projekt, bedes
du sende din rettelse til Andy Kristensen på AKN@kl.dk. 

G30: Er kommunens velfærdsteknologiske projekter på det velfærdsteknologiske
landkort, og er de opdaterede?

Ja, alle projekter er opdateret
Nej
Delvist

G31: Hvad planlægger I at implementere i større skala i de kommende år?

G32: Har udbruddet af coronavirus påvirket jeres arbejde med velfærdsteknologi på andre
områder end skærmbesøg og digitalt understøttet træning?

Tak for din besvarelse - du kan nu lukke vinduet.

Det er stadig muligt at tilgå din besvarelse og rette indholdet frem til udgangen af d.
23. oktober 2020 ved at følge det fremsendte link.

En statusrapport for udbredelse af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale
program forventes offentliggjort i december 2020. Rapporten skal beskrive den
overordnede udviklingen, og vil derfor ikke indeholde
kommunespecifikke oplysninger. Umiddelbart efterfølgende vil alle kommuner modtage
en lokal rapport.


