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Agenda

• Baggrund 

• Hvad gør vi nu

• Hvad byder fremtiden

• Værktøj til visitation

• Snitflader 

• Spørgsmål



Hvorfor Velfærdsteknologi

Den demografiske udvikling bevirker at…

• Vi bliver flere ældre og lever længere, 

formodes større behov for hjælpemidler

• Færre i arbejdsdygtige alder

• Færre ressourcer

• Højere forventninger og krav 



Hvem gør vi det for?

Borgerne Medarbejderne Kommunen Erhvervslivet

Hvem får værditilvæksten?



Hvad gør vi nu?

OPPM

Den gode praksis for 

hjælpemiddelformidleing

SF-6

Metodehåndbogen

Housing Enabler

IPPA

COPM

SMaRT

Hjælpemiddelformidling til børn- en 

proces til forbedret praksis 

MAST

AMPS





Kvalitetsstandarter i kommunen

Nævns afgørelser





Fremtiden



IT-Branchen: Lad robotter 

klare sagsbehandlingen

”Vi skal acceptere, at det er ok, at et 

intelligent program på baggrund af 

faktuelle data kommer med en anbefaling 

eller træffer afgørelsen i en sag. Det 

behøver vi ikke altid have et menneske til 

at gøre. ”

Birgitte Hass Adm. direktør i IT-Branchen
Altinget 23.10.2015



Værktøj til visitation

TÆNKT STORT

start småt



Projektet værktøj til visitation

Fagligt værktøj, der kan effektivisere 

sagsbehandlingen indenfor hjælpemidler

Delmål: - at få et bedre kvalificeret grundlag til at 

træffe afgørelser ud fra



Projektet værktøj til visitation

• Afgrænsning

– kald og fald

Dvs. Tryghed  

- 80% af 

ansøgningerne inden 

for Kald og fald

• Målgruppe

– Nyuddannede 

borgerkonsulenter, 

der bevilger 

standard 

hjælpemidler



Snitflader



Værktøj til visitation et fagligt redskab

• Oplysninger om 

borger

• Hjælpemiddeldatabasen
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Krav om generering af data



Spørgeskema

• Nødvendige oplysninger

• Funktionsniveau

• Diagnoser

• Bevægeapparat 

• Ernæring

• Hud og slimhinder

• Kommunikation

• Psykosociale forhold/mentale 

funktioner

• Respiration og cirkulation

• Seksualitet

• Smerter og sanseindtryk 

• Søvn og hvile

• Viden og udvikling 

• Udskillelse af affaldsstoffer

• Omgivelser 

• Personlige faktorer



Tidslinje

Ide fødes
August 

14

Kontrakt 
med 

Human 
Tech

Sep 14 reseeachOkt 14
Ansøgning 

VTU
Jan 15

Første 
spørgsske

ma
Maj 15

IC
F 

oversættes
Sep 15



1. test
Nov. 
15

2. test
Dec
15

Test p 
borger

Jan 
16 

Flere 
borgere 
gennem

Feb -
16 

Udarbej
ddelse
af BCt

april 
16

slutjuni16 



Tak fordi I lyttede.

Nu er der mulighed for spørgsmål


