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Hos Horsens Kommune har man siden 2016 arbejdet målrettet med at realisere 
velfærdsteknologiene potentialer. Gennem de seneste 4 år har man udviklet en  
række nye værktøjer, der bidrager til at sætte teknologi højt på medarbejdernes 
dagsordenen og til at give dem større bevidsthed om teknologiens muligheder.  
Og indsatsen fokuserer ikke kun på at lære medarbejderne om de nye teknologiske 
muligheder, man lægger også vægt på at fremelske en kritisk, refleksiv tilgang til den 
ny teknologi. En af de velfærdsteknologier, man har implementeret, er planlægnings- 
og kommunikationsplatformen IBG. I artiklen præsenterer de 3 forfattere deres vel-
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omkring implementeringen af IBG. Målet er at inspirere andre kommuner i deres 
arbejde med velfærdsteknologi.
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Øget selvhjulpenhed og selvstændighed for den 
enkelte borger. Understøttende kommunikation. 
Større forudsigelighed og tryghed. Mulighed for 
social aktivitet på den enkeltes præmisser. Det er 
nogle af de muligheder, ny teknologi kan under-
støtte og nogle af grundene til, at velfærdstekno-
logi står højt på dagsordenen på det specialise-
rede socialområde i mange af landets kommuner.

Potentialer er ikke realiseret
Velfærdsteknologi kan bidrage til at løse kerne-
opgaven på de sociale tilbud rundt om i landet. 
Men spørger man de mennesker, der arbejder 
med at få teknologierne til at lykkes i hverdagen, 
så er potentialerne langt fra realiseret. Fx viser en 
undersøgelse i Socialpædagogernes medlemspa-
nel, at 25% oplever, at velfærds teknologi slet ikke 
eller i ringe grad har den ønskede effekt i deres 
sociale praksis. Tendensen understøttes af Tekno-
logisk Instituts undersøgelse ”Velfærdsteknologi 
2019”, hvor op mod 50% af respondenterne slet 
ikke eller i mindre grad mener, at velfærdstek-
nologien har indfriet sit potentiale. Hertil peger 
Socialpædagogernes medlemspanel på, at 38% 
slet ikke eller i ringe grad oplever, at velfærdstek-
nologi frigiver tid til kerneopgaven, mens 17% 
svarer, at de ikke har de fornødne kompetencer til 
arbejdet med velfærdsteknologien.

 
Velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi er teknologiske og 
digitale redskaber, der kommer forskellige 
målgrupper på det sociale område til gavn 
i deres dagligdag eller i forbindelse med 
sociale velfærdsydelser og indsatser, fx i 
form af mainstreamteknologi, der dækker 
over teknologier, der bruges i samfundet 
i almindelighed (eksempelvis smartpho-
nes og tablets). Det kan også være i form 
af teknologi, der er specialdesignet til at 
imødekomme bestemte målgruppers behov 
herunder hjælpemidler. (www.bit.ly/vel-
færdsteknologi)

Mindset – ikke opskrifter
Men hvordan kan det være, at velfærdstekno-
logien ikke opleves at indfri sine potentialer, 
når dens formål så åbenlyst taler sig ind i den 
socialpædagogiske kerneopgave og borgernes 
mulighed for øget livskvalitet?

Svaret er ikke entydigt, og der findes ikke en 
”how to”-guide for at lykkes med velfærdstek-
nologi på de sociale tilbud. Vores erfaring er, at 
det i højere grad er et mindset, der er brug for. 
Et mindset, der stiller krav til faglig refleksion 
og en mere grundlæggende teknologiforstå-
else. Et mindset, der bygger på en humanistisk 
tilgang baseret på den grundantagelse, at tek-
nologi ikke hjælper mennesker – uden menne-
sker. Dermed forstået, at mennesker kan hjælpe 
mennesker – med teknologi.

Indsatser for bedre 
teknologiforståelse
Skal man arbejde med teknologi, kræver det, at 
man har kendskab til, hvilke værktøjer og syste-
mer markedet tilbyder. Det gælder de mange 
deciderede velfærdsteknologier, der er udviklet 
til det sociale område, det gælder den stadig 
større mængde af kompenserende apps, og det 
gælder al den teknologi, vi kender fra hverda-
gen, som også ofte kan benyttes i den sociale 
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praksis. Det er selvfølgelig en kæmpe opgave 
for den enkelte medarbejder at holde sig opda-
teret med udviklingen på dette område, og der-
for har Kommunikation & Teknologi i Horsens 
Kommune etableret en række indsatser, der 
skal give medarbejderne viden på dette felt og 
stimulere deres nysgerrighed for arbejdet med 
velfærdsteknologi.

Horsens Kommune har oprettet et teknologi-
center med teknologicafe i hjertet af Horsens. 
Her udstiller og præsenterer Kommunikation 
& Teknologi nye, borgerrettede teknologier for 
medarbejdere og ledere. På centret uddannes 
medarbejderne i Velfærd & Sundhed til tekno-
logiagenter og tilegner sig en række grundlæg-
gende redskaber til arbejdet med teknologiske 
hjælpemidler.

Aktivt og positivt teknologisyn
Det overordnede mål for disse indsatser er, at 
medarbejderne udvikler et aktivt og positivt 
teknologisyn. For mennesker, der arbejder med 
mennesker, kan teknologi opfattes som noget, 
der kommer mellem mennesker – som mod-
stander af omsorg og menneskelighed. Derfor 
skal teknologien afmystificeres. At se positivt på 
teknologien handler om at forholde sig aktivt og 
intervenerende til teknologien. Det drejer sig ikke 
kun om at bemestre teknologierne, som tiltænkt.
Teknologiforståelse handler også om at se mulig-
heder i ny teknologi og ikke lade sig begrænse 
af de institutionelle rammer. En helt alminde-
lig mobiltelefon har fx. værktøjer, der kan det 
samme som en dyr, bevillingskrævende vel-
færdsteknologi. Medarbejderne skal se værdien 
i at bruge kendt teknologi på nye og anderledes 
måder, så den imødekommer de behov, menne-
sker på det sociale område har, og kan bidrage til 
at kompensere for deres udfordringer.

IBG taler ind i brugernes behov  
og udfordringer
Samme humanistiske tilgang har IBG ProReact, 
der står bag den interaktive borgerguide IBG. IBG 

er en digital platform, der understøtter planlæg-
ning og kommunikation på bo- og dagscentre på 
det sociale område. Når IBG ProReact arbejder 
med udvikling, implementering og supporte-
ring af IBG, tager de udgangspunkt i at forstå 
de mennesker, der anvender platformen. Skal 
teknologien lykkes, skal den tale ind i brugernes 
behov og udfordringer, og der skal fokuseres på, 
at medarbejderne forholder sig aktivt og inter-
venerende til IBG. Dette fokus kræver en tæt og 
åben dialog både i implementeringsfasen og i det 
løbende samarbejde. At IBG og Horsens Kom-
mune deler det samme teknologisyn har bla. 
betydet, at samarbejdet har fokuseret på at give 
medarbejderne et indgående kendskab til platfor-
mens muligheder, så de kan udnytte de mange 
muligheder og forholde sig kreativt i forhold til 
alternative anvendelsesmuligheder.

IBG interaktiv borgerguide
IBG er et digitalt livsstyringsværktøj for 
borgere med funktionsnedsættelser, deres 
pårørende og medarbejderne – i en samlet 
løsning. Med IBG får borgere og medarbej-
dere på socialområdet styr på hverdagens 
kommunikation og planlægning, så borger-
nes liv bliver trygt og forudsigeligt, og deres 
selvhjulpenhed og fællesskab styrkes.

Via IBG app’en og store interaktive skærme 
har borgere, medarbejdere og pårørende 
altid adgang til alle de informationer, der 
er relevante for den enkelte borger. I IBG 
kan borgerne få alle dagens informationer 
– madplan, aktiviteter, nyheder og meget 
mere, og de kan også selv tilføje infor-
mation – de kan fx tilmelde sig aktiviteter, 
lægge film op og booke ressourcer.

Involveres fra starten
Når ny velfærdsteknologi skal i brug på botilbud-
dene, er det vigtigt, at medarbejderne får fing-
rene i den fra starten. Medarbejderne skal forstå, 
at det ikke er nok at sætte strøm til. Det kræver en 
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aktiv indsats at realisere potentialet. Målet er at 
sikre, at det ikke er apati og frustration, der præ-
ger arbejdet med borgerrettet velfærdsteknologi, 
men nysgerrighed og kreativitet. Man skal lære 
at se teknologi som mere end dimser. Man skal 
turde ”hacke” teknologierne og se hele deres 
mulighedspotentiale. Det kan fx. handle om at 
indse, at en dagsstruktur app også kan bruges til 
at vise indkøbslister.

Hvis man skal lykkes, skal man arbejde nysgerrigt 
og kreativt med teknologierne og kunne se hele 
mulighedspotentialet. Man må dermed ikke tro, 
at de borgerrettede velfærdsteknologier kun kan 
opfylde det formål, som teknologien alene synes 
at have, eller som leverandøren eller udviklerens 
beskrivelse af samme teknologi kan retfærdig-
gøre. Der kan være mange brugsscenarier, 
opsætninger og anvendelsesmuligheder.
Men det kan være en svær størrelse for medar-
bejderne. For hvordan arbejder man nysgerrigt 
og kreativt med noget, hvis man ikke føler, at 
man har kompetencerne?

Teknologiagent-uddannelsen
Tidligere sendte Horsens Kommune medarbej-
derne på kursus, når der skulle indføres en ny 
borgerettet velfærdsteknologi. Men medarbej-
dernes feedback viste, at de fik meget lidt ud 
af kurserne, bl.a. fordi de ikke var tilpasset de 
konkrete behov. Kommunen oplevede, at den 
reaktive tilgang til ny teknologi var uengagerende 
for medarbejderne. Den inspirerede dem ikke og 
gjorde dem ikke nysgerrige på den ny teknologi 
og dens mange brugspotentialer. Derfor har kom-
munen nu udviklet sit eget uddannelsesforløb, 
en teknologi -agentuddannelse med ti undervis-
ningsdage fordelt over et halvt år. Her er teknolo-
giforståelse et centralt omdrejningspunkt inspi-
reret af TEKU-modellen – Teknologiforståelse i 
professionerne. Der arbejdes bl.a. med udgangs-
punkt i, at teknologier er et multistabilt materiel, 
som rummer forskellige potentialer afhængig af 
den enkelte borgers situation og behov. Samtidig 
lægges der vægt på, at teknologi er en kultura-
gent, som påvirker rutiner og vaner i medarbej-

deres og borgeres hverdag. Her er pointen at 
skabe bevidsthed om, at teknologi ikke er passiv 
eller statisk. Den vil få forskelligt udtryk afhængig 
af hvilken social kontekst, den indgår i. De bor-
gerrettede velfærdsteknologier skal dermed situ-
eres i praksis, ellers udebliver gevinsterne. Med 
det mener vi, at ledere såvel som medarbejdere 
skal gøre sig klart, at velfærdsteknologien både 
påvirker og bliver påvirket af organisationen og 
af de mennesker, der er en del af den. Der er med 
andre ord en klar dialektisk relation mellem den 
borgerrettede velfærdsteknologi og organisatio-
nen, i denne sammenhæng repræsenteret ved de 
sociale tilbud. Anlægger man en holistisk tilgang 
til denne dialektiske relation og forstår at reflek-
tere sin egen praksis, vil man øge mulighederne 
for, at potentialerne bliver indfriet.
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Et fælles anliggende
Medarbejderne er dygtige og er uddannede til at 
sætte sig i borgerens sted som en naturlig del af 
kerneopgaven. Det handler om forståelse for bor-
gernes grundlæggende behov, og at medarbej-
dernes tilgang til opgaven er at søge at kompen-
sere for de udfordringer, borgeren måtte opleve.
Hertil har medarbejderne brug for ledelsesmæs-
sig sparring og opbakning i forankringen af hele 
denne holistiske tankegang, der handler om 
menneskesyn og om at fastholde, at mennesket 
kommer før teknologien. Det er i høj grad et fæl-
les anliggende.

Ledelsesmæssigt fokus
Implementering af ny (velfærds)teknologi 
stiller derfor særlige krav til ledelse. Helt 
grundlæggende handler det om, at det tydeligt 
kommunikeres, hvilke formål der er, og hvilke 
gevinster der forventes af de velfærdsteknolo-
giske tiltag.

Der bør være en klar og tydelig italesættelse 
af rationalet for implementeringen, så der ikke 
skabes grobund for negative reaktioner på 
forandring. Samtidig skal arbejdet med den ny 
teknologi prioriteres og dermed værdisættes i 
organisationen. Implementeringen af ny tekno-
logi kalder på decideret forandringsledelse, og 
hvis man skal lykkes med sine tiltag, skal pro-
cessen prioriteres fuldt ud på højde med andre 
store ændringer i arbejdsgange og kulturer. 
Dette gælder både allokering af ressourcer, 
medarbejdere, der har de fornødne kompeten-
cer samt kontinuerlig evaluering af implemen-
teringsprocessen. Et af de tiltag, der har vist 
sig at være effektivt generelt som i Horsens 
Kommune, er etableringen af styregrupper i 
personalegruppen. Styregrupperne sikrer, at 
medarbejderne tager ejerskab på teknologien 
og implementeringen, og de har også den 
fordel, at man har medarbejdere, der fungerer 
som ambassadører overfor den øvrige perso-
nalegruppe, borgerne og de pårørende.

Ledelsen skal sikre, at medarbejderne har de 
fornødne kompetencer, så de trygt og sikkert 
kan tilgå opgaven i en travl og driftsorienteret 
hverdag. Når borgernes behov ændrer sig, 
eller der sker en tilgang af nye medarbejdere, 
skal de pædagogiske værktøjer revideres – det 
gælder også den borgerrettede velfærdstekno-
logi. Ledelsen skal ydermere skabe rum til, at 
den faglige, kritiske refleksion bliver sat i spil i 
indsatserne omkring den borgerrettede vel-
færdsteknologi. Uden dette ledelsesmæssige 
fokus vil forandringen med stor sandsynlig 
sive ud i sandet, og teknologiens potentiale vil 
næppe blive forløst.
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