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Nye udfordringer – Nye løsninger

Aabenraa Kommune står over for udfordringer på 

velfærdsområderne. Antallet af kronikere stiger. Den 

demografiske sammensætning ændres med flere ældre 

borgere. Der er flere borgere med livsstilsrelaterede 

sygdomme og mere komplekse problemstillinger, som 

stiller stadigt større krav til det sammenhængende og 

nære sundhedsvæsen. Det stigende opgave- og ud-

fordringspres sammenholdt med stramme økonomiske 

rammer betyder, at løsning af kommunens kerneopga-

ver kræver nytænkning og nye løsninger sammen med 

borgeren.

Med denne strategi for velfærdsteknologi ’Det gode liv 

og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdstekno-

logi’ forholder Aabenraa Kommune sig til dette udfor-

dringsbillede. Udgangspunktet er, at vi gennem nye 

velfærdsløsninger, hvori der indgår velfærdsteknologi, 

ønsker at understøtte, at borgeren kan klare sig længst 

muligt i eget hjem uden hjælp fra kommunen, at der 

fortsat kan leveres velfærdsydelser med en høj kvalitet 

samtidig med, at der skal skabes et handlerum i kom-

munens økonomi. Det fordrer en proaktiv tilgang:

• hvor vi på én gang sætter fokus på borgerens gode 

liv, frihed og værdighed og på værdiskabelse og 

vækst

• hvor vi går innovativt til opgaveløsningen og kon-

stant sætter fokus på de muligheder, velfærdstek-

nologi giver i forbindelse med ressourcefrigørelse og 

fremtidssikring af opgaveløsningen.

På den korte bane er udbredelse af velfærdsteknologi-

ske løsninger, der medfører ændrede ydelser og øget 

selvstændighed hos borgeren, med til at sikre ressour-

cerne til at løfte kerneopgaven og de økonomiske ud-

fordringer. På den lange bane vil udvikling og udbredel-

se af løsninger, der giver borgeren frihed og udskyder 

eller minimerer borgerens behov for hjælp og ydelser fra 

kommunen, have en afgørende betydning for borgerens 

gode liv og klar effekt på ændrede arbejdsgange og 

ressourceforbrug. For på en og samme tid at dække 

eksisterende og behov, der opstår og identificeres lø-

bende over de kommende år, arbejdes der målrettet på 

udbredelse af modne teknologier og på afprøvning og 

udvikling af nye løsninger. 

VELFÆRDSTEKNOLOGI ER teknologier, 

digitale redskaber, hjælpemidler, nye løsninger, 

som indgår i eller erstatter velfærdsydelser 

og understøtter et sundt og aktivt liv. Det er 

også nye måder at arbejde på, refokusering af 

opgaveløsningen, nye kompetencer – kort sagt 

velfærdsinnovation

BRUGERE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI omfat-

ter borgere, der fastholdes i et sundt og aktivt liv, 

borgere med behov for midlertidig hjælp til selv-

hjælp, borgere med behov for vedvarende hjælp, 

struktur og tryghed og ansatte, der varetager 

velfærdsopgaver 

VELFÆRDSTEKNOLOGI GIVER nye mulighe-

der for mestring af eget liv, mere frihed i hverda-

gen, et sundt og aktivt liv, øget tryghed, bedre 

pleje og understøtter sociale relationer

Vi vil mere med velfærdsteknologi 

Når vi i Aabenraa Kommune siger, at vi vil mere med 

velfærdsteknologi, betyder det, at: 

• Vi vil lade nye sundhedsfremmende og frihedsska-

bende teknologier løse en stigende del af kerneop-

gaven til gavn for borgeren.

• Vi vil gå nye veje for at udvikle og udbrede løsninger, 

der giver værdi for borgeren og synlige effekter for 

kommunen. 

• Vi vil indgå i innovative partnerskaber om prak-

sisnær udvikling, der skaber vækst for virksomhe-

der. 

Borgeren vil spille en aktiv rolle i udvikling og udbredel-

se af løsningerne. Løsninger, der giver flere muligheder 

for at leve et sundt og aktivt liv med sociale relationer 

og selvstændighed. Løsninger, som samtidig kan 

løfte og fremtidssikre vores kerneopgave, så vi kan 

sikre bedst mulig kvalitet for den enkelte, mest mulig 

sundhed for alle og lavest mulige omkostninger for 

skatteyderne. Ambitionen er således at (med)udvikle og 

udbrede nye teknologier, velfærdsløsninger og arbejds-
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Fra Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik:

Vi vil have flere sunde borgere i Aabenraa Kom-

mune med godt helbred og høj livskvalitet: 

• Vi vil sikre kvalitet og effektive sammenhæn-

gende forløb for den enkelte borger, patient 

og særligt udsatte grupper med behov for 

støtte, pleje eller behandling

• Vi vil skabe mere sundhed for pengene 

gennem målrettede og sammenhængende 

indsatser på tværs af kommunens service-

områder og i samspil med det øvrige sund-

hedsvæsen

• Vi vil nytænke og tilpasse kommunens opga-

veløsning og kapacitet til de ændringer, der 

finder sted i samfundet og i Sundhedsvæse-

net

gange, der understøtter det gode liv og vækst gennem 

fælles værdiskabelse.

Vi vil identificere og udnytte det vækstpotentiale, der 

ligger i at være med til at drive udviklingen frem mod 

markedsmodning af nye og innovative løsninger – også 

på de områder, hvor vi endnu ikke har identificeret 

potentialet. I Aabenraa Kommune er visionen for vel-

færdsteknologi derfor enkel: Vi vil mere med velfærds-

teknologi. Vi kender endnu ikke alle mulighederne, men 

vi insisterer på at nå derhen.

Med afsæt i kommunens styrkeprofiler vil vi indgå i 

innovative partnerskaber i det, vi kalder LivingTech 

Aabenraa. I LivingTech Aabenraa går nytænkende virk-

somheder, aktive medborgere, strategiske samarbejds-

partnere og engagerede medarbejdere sammen nye 

veje for at skabe bæredygtige og innovative løsninger. 

Vi vil i fællesskab udfordre ’vi plejer’ og spørge: Hvordan 

kan vi gøre det smartere? Vi vil arbejde målrettet på at 

være en katalysator for borgernær udvikling ved at ind-
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gå i dynamiske samarbejder, turde udfordre os selv og 

hinanden samt se de nye muligheder, teknologien giver, 

så vi kan være på forkant med udfordringerne.

Rammesætning for strategien
Strategien ’Det gode liv og sund vækst 2020 - Vi vil 

mere med velfærdsteknologi’ bygger på, at der er en 

bevidst satsning på og investering i velfærdsteknologi. 

Strategien tager afsæt i Aabenraa Kommunes overord-

nede mission og vision og kommunens vækststrategi 

ved at skabe forudsætningerne for vækststrategiens 

fokusområde Sammen om de sunde løsninger gennem 

udbygningen af LivingTech Aabenraa, der er formuleret i 

strategiens tredje spor. Strategien understøtter samtidig 

Byrådets sundhedspolitik samt ældre- og handikappoli-

tiker og den fælles kerneopgave med fokus på at under-

støtte borgerens sundhed, mestring og fællesskabelse.

For at udmønte de overordnede strategiske linjer fra 

strategien ’Det gode liv og sund vækst 2020 - Vi vil 

mere med velfærdsteknologi’ opstilles årlige investe-

rings- og handleplaner, der skal sikre, at de strategiske 

målsætninger nås, og at der skabes kort vej fra ide til 

løsning og fra tanke til handling. 

Fra Aabenraa Kommunes Ældre-

og handikappolitikker: 

Alle ældre borgere og borgere med handicap i 

Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et 

godt, værdigt og aktivt liv – hvor man:

• Deltager i fællesskaber og gøremål

• tager ansvar for eget liv i den udstrækning, 

du kan

• Har indflydelse på og er med til at skabe 

egen tilværelse

• Har mulighed for at være noget for andre

• Oplever at blive opfattet som en ressource

Vi vil mere med 

velfærdsteknologi 

2020

Velfærdsteknologi fra tanke til handling

Politikker og 

målsætninger

Resultater og

værdiskabelseInvestering

Et sundt og aktivt liv

Fremtidens teknologiske
muligheder

Borgerens hjem som 
omdrejningspunkt

Sociale fællesskaber og 
relationer

Øget selvstændighed og 
bedre muligheder

Udvikling i innovative 
fællesskaber

Værdiskabelse

Investerings- og 
handleplan 2016

Investerings- og 
handleplan 2017

Investerings- og 
handleplan 2018

Investerings- og 
handleplan 2019

Investerings- og 
handleplan 2020
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Fælles værdiskabelse: Velfærds-
teknologi i 3 strategiske spor
Vi vil mere med velfærdsteknologi, fordi det er en vigtig 

del af løsning og udvikling af kerneopgaven og hånd-

tering af de økonomiske og socioøkonomiske udfor-

dringer, kommunen står overfor. Vi vil gå proaktivt til 

udfordringerne og bruge velfærdsteknologi til at løfte 

sundhedsniveauet og kvaliteten, styrke borgerens evne 

til at mestre eget liv og udskyde behovet for hjælp hos 

de mange og holde eller mindske omkostningsniveauet 

for kommunen. Vi vil aktivt understøtte kommunens 

vækstdagsdagsorden gennem lokalt forankret sund-

heds- og velfærdsinnovation. Ambitionen om at skabe 

maksimal værdi med velfærdsteknologi udfoldes gen-

nem en proaktiv tilgang i tre strategiske spor, der foku-

serer arbejdet med velfærdsteknologi på at understøtte 

borgerens gode liv, for værdiskabelse og for vækst. 

Spor 1 – Borgerens gode liv
Målsætninger for velfærdsteknologiens understøt-

telse af borgerens gode liv i 2020:

• Velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger indgår 

og synliggøres som en integreret del af kommunens 

sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Alle 

borgere screenes for at sikre, at teknologierne udbre-

des til alle, der har gavn af og kan anvende dem. 

• 95 % af brugerne af velfærdsteknologi oplever, at 

teknologien bidrager positivt til deres sundhed, me-

string af eget liv og mulighed for at indgå i sociale 

fællesskaber. 

• Velfærdsteknologi bidrager til at give mere struktur 

i hverdagen, øge funktions- og mestringsevne eller 

øge selvhjulpenhed for 75 % af borgerne, der er i 

målgruppen for anvendelse af velfærdsteknologi og 

modtager støtte fra Social & Sundhed 

• Borgerens eget hjem er omdrejningspunkt for nye 

telesundhedsløsninger. Borgere og medarbejdere 

bidrager aktivt til og har indflydelse på udvikling af 

nye velfærdsteknologiske løsninger

• Alle borgere i kommunen har adgang til digitale 

borgerløsninger, der understøtter et sundt og aktivt 

liv og kommunen understøtter digital tilgængelighed 

i samarbejde med frivillige foreninger og aktører.

• Den enkelte borger oplever forbedret kvalitet ved 

inddragelse af velfærdsteknologi i opgaveløsningen

• Velfærdsteknologi bidrager til at udskyde behovet 

for hjælp fra kommunen.

Velfærdsteknologi skal skabe bedre muligheder for 

det gode liv, som en vigtig og integreret del af indsat-

sen for, at borgerne kan leve aktive og selvstændige 

hverdagsliv. Velfærdsteknologi inddrages derved i 

situationer, hvor det bidrager til borgerens selvhjulpen-

hed og mestring af eget liv, og hvor det derfor giver 

mening og værdi for borgeren. Vi sætter særligt fokus 

på, at borgerne er aktive deltagere i at designe egne 

forløb, og på at vi i fælleskab ser nye muligheder. Vi 

udbreder bl.a. nye løsninger, der har borgerens hjem 

som omdrejningspunkt, f.eks. telesundhed, hjemme-

monitorering og mobile genoptræningsløsninger og 

robotteknologi.  

Vi vil gribe mindst muligt ind i borgerens liv og selv-

stændighed og samtidig understøtte en rehabiliteren-

de indsats. Vi vil arbejde målrettet med udvikling og 

udbredelse af digitale borgerløsninger og apps, der 

understøtter et sundt og aktivt liv, hjælp til selvhjælp, 

nye kommunikationsmuligheder og ikke mindst frihed, 

struktur og tryghed for de svageste. 

Den overordnede tilgang tager afsæt i kerneopgaven 

og en personorienteret tilgang med fokus på indsats-

områderne: et sundt og aktivt liv, midlertidig hjælp til 

selvhjælp og behov for vedvarende hjælp, støtte og 

struktur i hverdagen.

Et sundt og aktivt liv

Målgruppen er alle borgere i kommunen, hvor vel-

færdsteknologi kan understøtte borgerens behov for 

øget sundhed og mestring af hverdagen. Der er tale 

om at stille værktøjer til rådighed for hjælp til selvhjælp 

og forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. 

Eksempelvis applikationer, der understøtter virtuelle 

læringsmiljøer med fokus på sunde vaner, bevægelse 

og sociale fællesskaber.

Midlertidig hjælp til selvhjælp

Målgruppen er borgere, der efter sygdom eller anden 

svækkelse midlertidigt har behov for støtte i form af 

behandling i eget hjem, selvgenoptræningsløsninger, 
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telerehabilitering, værktøjer til mestring af sygdom, 

hjemmemonitorering eller redskaber til ældre borgere, 

hvor teknologien kan udskyde behovet for hjælp.

Vedvarende hjælp, frihed, struktur og tryghed

Målgruppen er borgere med kronisk, psykisk eller 

somatisk sygdom, generel alderssvækkelse eller et 

handicap, med behov for vedvarende hjælp, struktur 

og tryghed, sociale fællesskaber m.v. i hverdagen. 

Eksempelvis teknologier indenfor digital hjemmepleje, 

videokommunikation, forflytning, robotteknologi og 

medicinadministration.

Spor 2 – Mere for pengene
Målsætninger for de økonomiske resultater af vel-

færdsteknologi i 2020:

• Dokumenteret effekt af øget udbredelse og maksi-

mal udnyttelse af velfærdsteknologiske løsninger.

• Den samlede gevinstrealisering og værdiskabelse 

overstiger investeringerne og bidrager positivt til 

kommunens økonomi og prioritering af nye indsatser

• Synlige gevinster ved udbredelse af velfærdstek-

nologi i kommunen, som giver øget handlerum til 

løsning af andre opgaver og bedre ressourceud-

nyttelse i form af tid, der er frigivet på baggrund af 

anvendelse af en teknologi

• Velfærdsteknologi bidrager til, at opgaverne udføres 

med samme eller lavere omkostningsniveau inden 

for rammerne af serviceniveauet

• Tydelig ledelsesmæssig og organisatorisk kultur, 

hvor gevinster ved anvendelse af velfærdstekno-

logi identificeres i opgaveløsning og realiseres, og 

hvor erfaringer udnyttes og synliggøres på tværs af 

forvaltningens afdelinger og i forhold til borgere og 

samarbejdspartnere

En vigtig del af at være på forkant med udfordringerne 

er at udnytte potentialet for værdiskabelse og gevinst- 

realisering ved fokuseret investering i brugen af vel-

Spor Indsatser Resultater

Borgerens gode liv Midlertidig hjælp

Forebyggelse og
selvmonitorering

Nye velfærdsløsninger

Et sundt og aktivt liv

Frihed, selvstændighed 
og uafhængighed

Sundhedsfremme,
mestring og rehabilitering

Vedvarende hjælp og
tryghed

Hjælp til selvhjælp

Tryghed, struktur og
sociale relationer
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færdsteknologi. Vi vil arbejde målrettet på at udbrede 

velfærdsteknologiske løsninger, der medfører bespa-

relser ved ændrede ydelser og løsninger, der under-

støtter sundhed og mestring af eget liv og udskyder 

og minimerer borgerens behov for hjælp og ydelser fra 

kommunen. Investeringer i sundhedsfremmende digi-

tale borgerløsninger og telesundhed, der kan udskyde 

og mindske behovet for hjælp hos demente, kronikere 

og borgere med risiko for livsstilssygdomme, indeholder 

eksempelvis et omfattende økonomisk potentiale, som 

vi vil arbejde målrettet på at maksimere. 

I Aabenraa Kommune arbejder vi målrettet på at sikre, 

at effekten og økonomiske gevinster ved indførelse af 

ny velfærdsteknologi synliggøres og realiseres. Vi vil 

sikre, at velfærdsteknologi inddrages som redskab til 

ændring af arbejdsgange, der medfører bedre ressour-

ceudnyttelse og øget handlerum i kommunen som 

helhed. 

 

Spor 3 – LivingTech Aabenraa 

Målsætninger for understøttelse af vækst gennem 

velfærdsteknologi og innovative fællesskaber i 2020:

• Der er etableret et tocifret antal velfærdsteknologi-

relaterede arbejdspladser i kommunen

• Kommunen er proaktiv og opsøgende i udvikling af 

nye offentlig-private samarbejder med kommercielt 

potentiale og samarbejder forretningsmæssigt med 

at skabe dokumenterede resultater og accelerere 

nye løsningers vej til det internationale marked

• Der er indgået nye strategiske partnerskaber med 

stærke private og offentlige samarbejdspartnere og 

faciliteret et stærkt udviklingssamarbejde mellem 

kommune, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, 

sygehus og andre aktører inden for sundhedsinno-

vation og velfærdsteknologi

Spor Indsatser Resultater

Mere for pengene Fokuseret investering

Innovativ opgaveløsning

Udbredte,
dokumenterede løsninger

Ressourceudnyttelse

Bedre brug af ressourcer

Forebyggelse af
udgiftsstigninger

Gevinstrealisering

Handlerum

Synliggørelse og
dokumentation
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• Dynamiske og kompetente udviklings- og testenhe-

der omkring kommunens driftsområder understøtter 

udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske 

løsninger i hverdagsmiljøer

• LivingTech Aabenraa har som et innovativt og 

praksisnært udviklingsmiljø i samarbejde med virk-

somheder og andre aktører bidraget til kommunens 

styrkeprofiler, Sundhed og læring og Vilje til virk-

somhed og skabt synlige resultater i form af vækst i 

Aabenraa med nye arbejdspladser, ny viden og nye 

sundheds- og velfærdsløsninger

• LivingTech Aabenraa er konsolideret som et dyna-

misk udviklingsmiljø og er en efterspurgt sam- 

arbejdspartner for nationale og internationale aktører 

inden for velfærdsteknologi og sundhedsløsninger

• Der er afholdt årlige velfærdsteknologiske match- 

making events med internationalt udsyn i Aabenraa.

• Det oprettede borgerpanel har bidraget med værdi- 

fulde og nytænkende input til nye løsninger og 

potentialeområder

Nøgleordet er fælles værdiskabelse med fokus på dyna-

miske samarbejder, behovsdrevet teknologi, potentiale 

og nye arbejdspladser i Aabenraa Kommune. Vi bygger 

videre på det professionelle og bæredygtige udvik-

lingsmiljø i Aabenraa Kommune og vi vil herigennem 

skabe et praksisnært test- og udviklingsmiljø, der er 

unikt i sit fokus og indhold ved at bringe virksomheder, 

velfærdsuddannelser, sygehus og andre sundhedsak-

tører sammen om markedsmodning af morgendagens 

sundheds- og velfærdsløsninger. Vi kalder det Living-

Tech Aabenraa.

Vi vil som en katalysator for nytænkende partnerskaber 

investere i udbygning af test, og udviklingskapaciteter 

på kommunens driftsområder og afholdelse af net-

værksaktiviteter. Vi vil i samarbejde med vores partnere 

arbejde med fælles økonomiske incitamenter og do-

kumenterbare resultater og effekt, der giver mening for 

borgerne og forretningspotentiale for virksomhederne. 

Vi vil samtidig opbygge et udviklingsmiljø med interna-

tionalt udsyn, hvor vi arbejder målrettet på at tiltrække 

nationale og internationale aktører til udviklingsprojekter 

i LivingTech Aabenraa, som i et internationalt vækst- 

perspektiv udnytter en potentialeniche inden for vækst-

områderne medico, person-centered care og co-crea-

ting health. 

Med LivingTech Aabenraa skaber vi et innovativt ud-

viklingsmiljø, der er bundet sammen af stærke partner-

skaber og udnytter de optimale, lokale forudsætninger 

og ressourcer. Den unikke kombination af kommunens 

erfaringer med offentligt-privat innovationssamarbejde, 

placeringen af de nye, store sygehuse og de stærke 

relationer til sundheds- og velfærdsuddannelserne, 

udgør tilsammen et attraktivt udviklingsmiljø, hvor vi 

tilbyder nationale og internationale partnere udviklings-

muligheder uden afstand og barrierer mellem udviklere 

og slutbrugere, hvor nye løsninger bygger bro over 

sektorskel og tager udgangspunkt i borgerens eget 

hjem. Dermed skaber vi optimale afprøvningsfaciliteter 

‘Person-centered care’ er en tilgang, hvor 

det enkelte menneske sættes i centrum. Det 

enkeltes menneskes behov, ressourcer og egne 

valg er med at definere den indsats, der sættes 

i værk. På den måde ser man ikke alene på den 

enkeltes fysiske og medicinske behov, men også 

på sociale og psykiske behov, ønsker og livstil.

Baseret på ‘Person-centered Care – Co-creating 

a healthcare sector for the future’. DNV GL & 

Mandag Morgen / Sustainia, 2014

LIVINGTECH AABENRAA

Med LivingTech Aabenraa har vi i fællesskab 

skabt et 360 graders udviklingsmiljø, hvor 

Aabenraa Kommune med udgangspunkt i 

hverdagsmiljøer er en aktiv medspiller i udvikling 

og markedsmodning af fremtidens velfærdstek-

nologiske løsninger, der skaber kvalitet, værdi og 

vækst.

Aabenraa Kommune vil være en katalysator for 

vækst og udvikling af velfærdsteknologi ved at 

indgå i dynamiske samarbejder, udfordre os selv 

og vores samarbejdspartnere med udgangs-

punkt i borgernes behov og fremtidens udfor-

dringer.



10

og muligheder, som kan understøtte et stærkt hold af 

innovativt nysgerrige virksomheder og teknologiparate 

medarbejdere og borgere. Vi vil herigennem konsolidere 

et professionelt udviklingsmiljø, der har den størrelse, 

der skal til for at tilbyde en bred faglig forankring med 

kort vej fra idé til løsning, kort fra tanke til handling og 

kort vej til markedsmodning af nye løsninger. 

Koordineret indsats 
og fælles indgang for ideer 
og samarbejdspartnere

For at sikre kort vej fra tanke til handling og en koordi-

neret tilgang til eksternt samarbejde, sikrer vi en fælles 

indgang for alle og en koordineret indsats omkring 

arbejdet med nye løsninger. Det gør vi ved, at det 

strategiske og praktiske arbejde med velfærdsteknologi 

sker på baggrund af fastlagte kriterier og processer for 

projektkvalificering, teknologiudvælgelse, projektledelse 

og effektdokumentation. En tværgående velfærdstekno-

logigruppe understøtter det praksisnære udviklingsmiljø 

i driften og varetager dialogen med eksterne samar-

bejdspartnere på baggrund af dialog, potentialevur-

deringer og business cases. Herved sikres det, at alle 

velfærdsteknologiske projekter styres efter en effektiv 

projektmodel samt dokumenteres og evalueres efter 

fælles model for business cases og velfærdsteknolo-

givurderinger (VTV). Formålet med den koordinerede 

indsats er at sikre gennemsigtige og værdiskabende 

projektforløb, som alle underbygger de strategiske 

målsætninger og giver mening og værdi for borgere, 

medarbejdere og samarbejdspartnere. 

 

Nye ideer er vigtige, derfor skal det være let at kontakte 

os med sin gode ideer. Kommunens hjemmeside for 

velfærdsteknologi er sammen med velfærdsteknologi- 

gruppen indgangen for borgere, medarbejdere, sam-

arbejdspartnere og virksomheder, der kan se et behov, 

har en god ide, vil være med til at teste en ny løsning 

eller på anden måde indgå i et innovativt fællesskab i 

LivingTech Aabenraa. Det gælder uanset om idéen eller 

Spor Indsatser Resultater

Living Tech Aabenraa Test i hverdagsmiljøer

Skalerbare og
bæredygtige løsninger

Nye teknologiske
muligheder

Innovative
partnerskaber

Fælles løsninger uden
sektorgrænser

Kort fra idé til løsninger,
der giver værdi

Kommunikation og
branding

Nye løsninger sammen
med borgeren

Vækst og
markedsmodning
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løsningen kan defineres som enten velfærdsteknologi, 

hjælpemidler eller nye arbejdsgange. I Aabenraa Kom-

mune arbejder vi helhedsorienteret med udvikling og 

udbredelse af nye løsninger, hvor vi ser muligheder og 

værdi i samarbejde i stedet for begrænsninger i traditio-

nelle snitflader. Denne tilgang sikrer, at kompetencer fra 

alle relevante områder inddrages i udvikling og evalue-

ring af nye løsninger. 

Udmøntning af strategien gennem 
årlige investerings- og handleplaner

Vi ved, at succes opnås i fælleskaber. Vi vil derfor mål-

rettet investere ressourcer i at skabe de rette forudsæt-

ninger for, at vi kan indgå i innovative partnerskaber og 

skabe de ønskede resultater. 

Der udarbejdes en årlig investerings- og handleplan, 

der skal sikre, at de velfærdsteknologiske projekter, der 

gennemføres i forvaltningen, alle bidrager til at indfri 

de strategiske målsætninger, og at der i de enkelte 

projekter skabes kort vej fra ide til løsning og fra tanke 

til handling. I investerings- og handleplanen omsættes 

behov, potentialer og ideer i en række tværgående 

fokusområder, der fastholder fokus på værdiskabende 

projekter og sikrer, at der bruges ressourcer på de pro-

jekter, der har potentiale til at bidrage til de strategiske 

mål. Den årlige investerings- og handleplan forelægges 

Social og Sundhedsudvalget og indgår i den årlige 

budgetproces.

Fase 5Fase 4Fase 3Fase 2

•  Klargørende 
fase - Pipeline

•  Beskrive projekt

•  Beskrive effekt

•  Opstille business 
case

•  Ansøgning 
behandles i 
styregruppen

•  Projektfase - 
Projektportefølje

•  Baselinemåling

•  Projektet 
køres efter fast 
tidsplan

•  Effekter 
dokumenteres

•  Plan for gevinst- 
realisering

•  Afsluttende 
fase

•  Projektet 
evalueres

•  Business case

•  VTV

•  Gevinst- 
realisering

•  Anbefaling til 
styregruppe 
om udbredelse

•  Opfølgende 
fase - 
Teknologi- 
portefølje

•  Genberegne 
business case

•  Opskalering og 
nye målgrupper

•  Opfølgning på 
gevinst- 
realisering

•  Vidensdeling

•  Idéfase - 
Idébank

•  Identificere og 
beskrive mål-
gruppe, behov 
og potentiale

•  Identificere 
teknologi

•  Videre til forbe-
redende fase 
eller forkastes

Fase 1

Projektforløb for velfærdsteknologiprojekter
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