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C A S E A N A LY S E

Tidsbesparende teknologier 
med dokumenteret effekt

14. oktober 2022
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Automatisering af administrative 

processer | RPA

Datadrevet planlægning | Datamodeller

Visitering af dokumentation i 

ansættelsesprocessen| AI

Integreret brugerstyring | IGA-system

Automatisering af aktindsigt | RPA og AI

10 kommunale cases, hvor ny teknologi og digitale løsninger har bidraget 
til at frigive tid til mere velfærd på tværs af velfærdsområder

Skærmbesøg i hjemmeplejen | 

Skærmteknologi

Træningsapp til rehabilitering | 

Skærmteknologi

Sensorer til effektiv rengørings-

planlægning | Sensorteknologi

Forflytningsteknologi på plejehjem | 

Mobilitetsteknologi

Robot til dispensering af medicin | 

Robotter

F Y S I S K E  

L Ø S N I N G E R

LØSNING OG TEKNOLOGI KOMMUNE(R)

D I G I TA L E  

L Ø S N I N G E R
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Skærmbesøg
Virtuelle 
samtaler med 
borgere i 
hjemmeplejen i 
Vejle Kommune 
• Pilotprojekt for to af kommunens i alt 10 

distrikter.

• Store distrikter, hvor der er mest transporttid 
mellem borgerne

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

113,5 timer
Frigivet per borger per år ved 

skærmbesøg

23.600 kr.
Gevinst per borger i to 
hjemmeplejedistrikter

94%
Tilfredshed med skærmbesøg 

hos borgere 

Hvilke gevinster er opnået?

Hvordan er økonomien?

• 1,6 mio. kr. til udvikling og 
forankring

• Reduceret arbejdsindsatsen 
med knap 2,4 ÅV 

• Nettogevinst i 2022 på cirka 
1,3 mio. kr.
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• Alle mellemstore og store plejehjem (mere 
end 68 beboere) i København. 

• Nemmere for borgere med bevægelsesbesvær 
at komme ind og ud af sengen 

• Færre muskel- og skeletsmerter blandt 
plejepersonalet. 

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Kip- og 
vendesystemer 
Forflytnings-
teknologi på 
plejehjem i 
København

18%
Stigning i udnyttelse af 

personalekapacitet

490.000 kr.
Gennemsnitlig besparelse per 

plejehjem 

20%
Borgere med behov for en 

grad af forflytning

Hvordan er økonomien?

• Efter fire år i drift har 
forflytnings-teknologierne 
givet et return on investment
på 87 procent.

• Indkøb, opsætning på 
plejehjem, gennemførelse af 
lovpligtige sikkerhedstjek og 
driftsomkostninger. 
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• Medicinrobotten TIM er udviklet til borgere i 
eget hjem til at hjælpe med dispensering af 
medicin.

• Data fra omsorgssystemer og -journaler 
danner grundlag for robottens dispensering af 
den rette mængde til borgeren. 

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Totalløsning til 
intelligent 
medicin-
håndtering (TIM) 
Medicinrobot i 
hjemmeplejen i 
Aalborg Kommune

1 time
Tid frigivet per borger per uge

+99%
Piller dispenseret korrekt af 

TIM

91%
Borgere med middel eller høj 

tilfredshed

Hvordan er økonomien?

• Lejen for TIM er cirka 2.100 
kr. om måneden. Falder 
med antal robotter.

• Mere end 100 TIM-robotter 
har givet en nettogevinst på 
ca. 301.000 kr. per år

Realiserede gevinster i 2021, t.kr.
3.225

2.924

301

NettogevinsterOmkostninger før TIM Omkostninger efter TIM

Hvilke gevinster er opnået?
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• Rehabiliteringsforløb med træningsprogram 
og –øvelser på en tablet

• Medarbejdere i hjemmeplejen udfører 
øvelserne sammen med borgeren i hjemmet. 

• Den tekniske løsning leveres af DigiRehab, som 
også leverer borgeroversigter og 
statusrapporter til kommunen. 

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Skærmteknologi
Genoptræning i 
hjemmeplejen 
med trænings-
app i Kerteminde 
Kommune

27 timer
Årligt reduceret plejebehov 

per borger

1,05 mio. kr.
Kroner sparet i pleje (2021)

55%
Borgere med forbedret fysisk 

formåen

Hvordan er økonomien?

• 8,6 timer per borger per 
forløb samt tid til 
vedligeholdelse

• Direkte reduktion i antal 
timers hjemmepleje

• Reduktion af den 
normale stigning i en 
borgers ydelser over tid.
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• Sensorer i en administrationsbygning til at 
vurdere, om der er behov for rengøring af fx 
skriveborde, mødelokaler, toiletter mv.

• Løsningen er udviklet i samarbejde med 
LOMWAS, som har udviklet datamodellen og 
leverer sensorteknologien. 

• Løsningens potentiale er således stort ved en 
senere skalering til flere bygninger.

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Sensorteknologi
– behovsdrevet 
rengøring i 
Syddjurs 
Kommune

18%
Reduceret arbejde i PoC-enheden

1 time
sparet arbejdstid per dag

Hvordan er økonomien?

• Samarbejde med LOMWAS 
om udviklingen af løsningen, 
hvor LOMWAS i dag afholder 
udviklingsomkostningerne. 

• Syddjurs Kommune leaser 
sensorteknologien af 
LOMWAS, hvilket koster cirka 
5.000 kr. om måneden.

Månedlig gevinstrealisering for Syddjurs Kommune, t.kr.
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• Detaljerede data på effektiviteten 

• Understøtter planlægning, hvor borgeren så 
vidt muligt besøges af de samme 
medarbejdere. 

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Professionalise-
ring af hjemme-
plejens plan-
lægning gennem 
datamodellering
i Helsingør

4,3%
Forbedring af leveringsgrad

25%
Reduktion i vikarforbrug i juni 2022

Hvordan er økonomien?

• Frigøre mere tid til pleje af 
borgerne samt skabe mere 
borgerkontinuitet til fordel 
for borgeren. 

• Øget leveringsgrad, hvilket 
potentielt kan føre til en 
frigørelse af tid svarende til 
ca. 15 ÅV. 

Hvilke gevinster er opnået?
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• Brugerstyringsplatform baseret på et IGA-
system (Identity, governance and 
administration) til styring af medarbejderes 
adgange.

• Brugerstyringsplatformen håndterer adgange 
til mere end 300 systemer. 

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Brugerstyring –
automatisering 
af håndtering af 
brugeradgange i 
Københavns 
Kommune

80%
ÅV sparet per 

brugeroprettelse

0 dage
Procestid for at oprette en ny 

bruger

6/7 brugere
Oprettes automatisk i dag

Hvordan er økonomien?

• Engangsinvestering på cirka 
8 mio. kr. til udvikling, 
hard-/software samt 
implementering

• Dertil er der en årlig 
omkostning på cirka 6 mio. 
kr. til drift, licenser, 
udvikling og vedligehold. 
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• RPA-løsning finder dokumenter, som er 
relevante for en aktindsigt baseret på et 
specifikt CPR-nummer.

• I efteråret 2021 igangsatte Sønderborg, Vejen 
og Fredensborg Kommune et videreudviklings-
projekt, hvor man ved hjælp af AI skal kunne 
anonymisere følsomme oplysninger i akt-
indsigtsdokumenter. 

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Kunstig intelligens
til automatisering 
af aktindsigts-
processen i 
Sønderborg, Vejen 
og Fredensborg

33-50%
Reduktion af tid på aktindsigt

1.460 kr.
Besparelse per aktindsigt

2.550 sager
Behandlet i AI-løsningen årligt

Hvordan er økonomien?

• AI-signaturprojekt med i 
alt 4,7 mio. kr. fra en 
statslig investeringsfond. 

• Interne ressourcer og 
projektledelse samt Aktio
(tidl. Public Works), som 
udvikler AI-løsningen og 
sprogmodellerne. 

Det samlede investeringsoverblik for AI-løsningen, mio.kr.
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for de tre kommuner
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33%
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50%
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Hvilke gevinster er opnået?
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• Hjælper med at visitere dokumenter i 
forbindelse med ansættelses-processer. 

• ML-løsningen scanner bl.a. vedhæftede 
dokumenter som børne- og straffeattester for 
problematisk indhold og kontrollerer, om 
regler er overholdt. 

• Siden idriftsættelsen i 2021 har ML-løsningen 
visiteret mere end 57.000 dokumenter

C A S E P R Æ S E N T A T I O N

Machine learning 
til visitering af 
dokumenter i 
personaleadmini-
strationen i 
København

1.088 timer
sparet per år

70%
Dokumenter godkendt direkte 

af ML-løsningen

315.000 kr.
sparet ved anvendelse af ML-

løsning
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Hvordan er økonomien?

• Samlet investeringsniveau 
på 1,2 mio. kr., som dækker 
udgifter til samarbejds-
partnere, udvikling af PoC
og idriftsættelse. 

• Årlige driftsomkostninger på 
76.000 kr.

Hvilke gevinster er opnået?
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Centrale forudsætninger | Hvad oplever kommunerne som særligt 
vigtigt at have styr på, når de implementerer digitale løsninger?

Ledelsesmæssig opbakning, 
klart definerede roller og et 

tydeligt ejerskab hos 
fagområdet

#1: Organisatorisk 
forankring

Teknologien skal give mening 
for medarbejdere og brugere

#4: Teknologiens modenhed 
og karakteristika

Medarbejdere har brug for 
undervisning og løbende 

support 

#2: Organisatoriske og 
tekniske kompetencer

Start med borgere, som har 
lyst til at bruge løsningen

#3: Borgernes 
kompetencer

Inddrag eksperter til at sikre 
korrekt GDPR-håndtering

#5: Informations- og 
datasikkerhed

Finansieringsplanen skal 
være på plads før 

igangsættelse

#6: Finansiering af 
løsningen
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TEKNOLOGI-

PARTNERSKAB
- BRUG DET, DER VIRKER



Teknologipartnerskabet skal hjælpe 

kommunerne med at få værdi af de modne 

teknologier og løsninger, der allerede har vist 

deres værd

› Understøtte reel forandring hos de 

deltagende kommuner.

› Arbejde systematisk med digitale og 

teknologiske løsninger, som frigiver 

ressourcer og skaber værdi.

› Styrke en fælles indsats på tværs af 

fagområder og digitaliseringsfaglighed.

› Sætte fokus på hele ledelseskæden og 

strategiske og styringsmæssige greb til at 

forankre digital transformation. 



Udgangspunkt i 

konkrete teknologier

1:1 sparring og 

læring fra best

practice 

Partnerskabsdage, 

klynger og arbejde i 

egen organisation

Fokus på organisationen 

og implementering



1,5 år Deltagerbetaling februar 2023



Læs mere på 

Videncenter.kl.dk

og få direkte opdateringer på partnerskabet her…


