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Velfærdsteknologi kan frigøre 2.000 medarbejdere i 
hjemmeplejen 
Med udbredelse af tre veldokumenterede og modne velfærdsteknologier – 
skærmbesøg, træning via app og intelligent medicinhåndtering – på ét enkelt 
velfærdsområder – hjemmeplejen – er der mulighed for at frigive ca. 2.000 
medarbejdere. Det er blot et eksempel på et område, hvor digitale løsninger 
kan bidrage til at afhjælpe mangel på velfærdsmedarbejdere og samtidig sikre 
tilfredshed og kvalitet i ydelserne til borgerne.  

Men potentialet og behovet for at tænke digitale løsninger ind på 
velfærdsområdet, er langt større. Der er behov for at integrere nye teknologier ved 
at gentænke arbejdsgange og opgaveløsningen på sundhedsområdet, hvor vi ved, 
at arbejdskraftsmanglen i fremtiden bliver stor.

Regeringen konstaterer i regeringsgrundlaget, at det danske sundhedsvæsen er 
presset, blandt andet på grund af mangel på medarbejdere og et stigende antal 
patienter1. 

Regeringen har derfor blandt andet lanceret tankerne om en sundhedsfond til 
vedligeholdelse og modernisering af sygehuse samt teknologi og digitalisering, 
som kan reducere arbejdskraftsudfordringen og sikre danskerne nem og lige 
adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling.

Med den tidligere regerings digitaliseringsstrategi blev der lanceret en 10-årsplan 
for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at 
afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft til blandt andet den borgernære 
velfærd2.

Allerede nu mangler der personale flere steder i sundhedsvæsenet, og vi ved, at 
der over de næste år blandt andet vil være flere tusinde sosu’er, der går på pension. 
Så der er brug for digitale løsninger, der kan lette de sundhedsprofessionelles 
hverdag, og give mere tid til omsorg og pleje.

Man behøver ikke kigge langt efter teknologier, der kan være med til at opfylde 
disse målsætninger.  Der er blandt andet, som vi gennemgår i dette notat, et 
betydeligt potentiale for at frigive arbejdskraft inden for bl.a. hjemmeplejen i 
kommunerne, hvis kommunerne tager bare få af de veldokumenterede og modne 
velfærdsteknologier i anvendelse i hjemmeplejen. 

Baseret på gode erfaringer fra enkelte kommuner kan udrulningen af blot tre 
velfærdsteknologier; skærmbesøg, træningsapp og intelligent medicinhåndtering 
på ét velfærdsområde; i hjemmeplejen frigive omkring 2.000 årsværk.

OPSUMMERING
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IT-Branchen vurderer, at:
• Skærmbesøg i hjemmeplejen kan frigive 500 – 700 årsværk
• Træning via app i hjemmeplejen kan frigive ca. 600 årsværk
• Intelligent medicinhåndtering kan frigive ca. 700 årsværk.

Der er behov for at se på alle de gode eksisterende lokale løsninger, hvor der er 
evidens for at de frigiver arbejdskraft. Det skal vi gøre for at imødekomme de 
fremtidige udfordringer med mangel på medarbejdere og fordi flere borgere vil få 
behov for hjælp fra velfærdspersonale. Hertil kommer at velfærdsteknologier har 
vist sig at være med til at sikre bedre arbejdsbetingelser for velfærdspersonalet, 
samtidig med at de forbedrer kvaliteten af ydelserne til borgerne. 

Mange af de teknologier og løsninger, der kan være med til at fremtidssikre vores 
sundhedsvæsen, findes allerede. Der er brug for investeringer i implementering og 
udbredelse, så de gode erfaringer ikke går tabt.

Succes afhænger af en god implementering 
Medarbejdernes og borgernes ibrugtagen og tidlige oplevelser med en nye 
teknologiske løsning er ofte afgørende for løsningens succes. Det er vigtigt for en 
god implementering og drift, at medarbejderne og borgerne bliver fortrolige med 
teknologierne. Lige så vigtigt er det, at ledelsen fra starten bakker op om og viser 
engagement for nye arbejdsgange, der omfatter digitale løsninger.

Erfaringer har vist, at tydelig kommunikation om nye arbejdsgange der involverer 
nye teknologiske løsninger, er nødvendig. Hertil kommer at tilgængelige 
kontaktpersoner eller ambassadører kan være afgørende for en løsnings succes – 
særlig i opstartsfasen. Derudover vil der ofte være behov for fleksibel uddannelse 
af medarbejdere og materiale, som kan udleveres til borgere og pårørende, hvori 
den nye teknologi præsenteres.

Men digitale løsninger egner sig ikke til alle borgere og alle opgaver. Særligt 
kan ældre borgere være udfordret på forskellig vis, som gør at de teknologiske 
løsninger ikke kan eller bør benyttes. Derfor er det vigtigt, at teknologiske 
løsninger implementeres, hvor det giver mening, og at de fungerer som et 
supplement til andre måder at levere ydelser og velfærd på. 
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Arbejdskraftsbesparende velfærdsteknologi i  
hjemmeplejen
Velfærden er under pres. Allerede i dag er der stor mangel på arbejdskraft inden for 
flere velfærdsområder, og udsigten til stigende behov for velfærdsmedarbejdere 
fremover betyder, at der ganske enkelt ikke er hænder nok til at løfte 
velfærdsopgaver – særligt i kommunerne. 

Derfor bør alle modne og veldokumenterede velfærdsteknologier tages i anvendelse, 
hvor det giver mening ud fra en sundhedsfaglig og økonomisk vinkel, og de gode 
eksempler fra kommunerne med anvendelsen af eksisterende teknologiske løsninger 
bør bredes ud til det øvrige land med henblik på at løse fremtidens velfærdsopgaver.
Der er et betydeligt potentiale for at frigive arbejdskraft inden for bl.a. hjemmeplejen 
ved at udrulle velafprøvede velfærdsteknologier som skærmbesøg, træning via app 
og intelligent medicinhåndtering. 

Omkring 2.000 årsværk kan frigives, hvis kommunerne tager bare få af de 
veldokumenterede løsninger i anvendelse. Det drejer sig om en løsning i Vejle 
Kommune omkring skærmbesøg, hjemmetræning via app som anvendes i Kerteminde 
Kommune og intelligent medicinhåndtering som bruges i Aalborg Kommune. 

IT-Branchen vurderer, at:
• Skærmbesøg i hjemmeplejen kan frigive 500 – 700 årsværk. 
• Træning via app i hjemmeplejen kan frigive yderligere ca. 600 årsværk. 
• Intelligent medicinhåndtering kan frigive ca. 700 årsværk.

Men det arbejdskraftsbesparende potentiale ved at tage veldokumenterede 
digitale løsninger i brug er langt større. Skærmbesøg, træningsapps og intelligent 
medicinhåndtering kan udbredes til at omfatte langt flere målgrupper end 
hjemmeplejen. En lang række andre digitale løsninger har desuden også vist sig at 
være arbejdskraftsbesparende samtidig med, at de forbedrer kvaliteten af ydelserne 
blandt borgere og sikrer velfærdspersonalet bedre arbejdsbetingelser.

Det drejer sig blandt andet om robot- og sensorteknologi i forbindelse med praktiske 
opgaver, datamodellering fx til planlægning og optimering af personaleressourcer 
og øvrige tidsbesparende digitale løsninger som kunstig intelligens (AI) til 
automatisering af arbejdsprocesser mm. 

Flere ældre og mangel på velfærdsmedarbejdere
Der er et stort behov for at nytænke måden, vi leverer velfærdsydelser på. Det er 
der behov for, hvis vi vil give bedre kvalitet til det stigende antal ældre borgerne 
samtidigt med, at vi mangler plejepersonale og sundhedsfagligt personale. 
Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil antallet af borgere over 80 
år stige med mere end en kvart million over de næste 25 år. Det svarer næsten til, at 
antallet af borgere over 80 år bliver fordoblet i forhold til situationen i dag.
 

INDLEDNING



POTENTIALER I  VELFÆRDSTEKNOLOGI |   SIDE 5

Den ændrede sammensætningen af befolkningen i retning af flere ældre skyldes en 
kombination af højere middellevetid for de ældre, samt at store fødselsårgange fra 
1940’erne bevæger sig ind i de ældre leveår.

Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter udgør langt 
størstedelen af medarbejderne på det kommunale sundhedsområde. Målt i årsværk 
tæller de tæt på 55.000 – mod cirka 11.000 sygeplejersker og cirka 9.000 terapeuter3. 

Allerede i dag er der betydelig mangel på medarbejdere inden for 
flere velfærdsområder, og Finansministeriet vurderer, at manglen på 
velfærdsmedarbejder i 2030 stiger betydeligt4. En mekanisk fremskrivning af 
udbud og efterspørgsel af konkrete medarbejdergrupper viser, at der vil komme til 
at mangle omkring 10.400 SOSU-hjælpere og knap 7.000 SOSU-assistenter i 2030 
sammenlignet med 2019. 
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En analyse fra IRIS Group viser, at vi vil opleve den største mangel på arbejdskraft 
inden for gruppen af sundhedsuddannede (fx SOSU-hjælpere og -assistenter). Her 
forventes der at mangle omkring 25.000 personer i 20305.

Kommunernes Landsforening (KL) spår, at der i 2030 vil mangle i alt 16.000 ansatte 
til plejejobs, blandt andet fordi der vil være flere danskere over 80 år6. 

I 2019 var 40.800 SOSU-hjælpere og 47.300 SOSU-assistenter beskæftigede ud af en 
arbejdsstyrke på henholdsvis 42.100 og 48.0007. 

Arbejdskraftsbesparende potentiale ved at anvende ny teknologi 
I det følgende gives der et bud på det arbejdskraftsbesparende potentiale ved, at 
konkrete velfærdsteknologier – som i dag anvendes med veldokumenteret effekt i 
hjemmeplejen i nogle kommuner – bredes ud til resten af landet. 

Beregningerne nedenfor bygger på mindre forsøg, som er gennemført i enkelte 
kommuner. Det er forbundet med usikkerhed at opskalere effekterne ved de 
enkelte forsøg, men i det følgende er forudsætningerne angivet. Ligeledes er der 
en risiko for, at nogle teknologier er overlappende i forhold til potentialet for at 
frigøre arbejdskraft. Fx omhandler skærmbesøg i mange tilfælde medicinering af 
borgere.
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Velfærdsteknologi 1: Skærmbesøg
Skærmbesøg er en velfærdsteknologisk indsats, hvor sundsundhedspersonale 
afholder et besøg over skærm via smartphone, tablet eller pc/webcam i stedet for 
et fysisk besøg i borgerens hjem.

Ifølge KL’s teknologiradar er skærmbesøg en teknologi, der er moden. 99 pct. af 
kommunerne vurderer, at velfærdsteknologien er en relevant løsning på sundheds- 
og ældreområdet, omend implementeringen varierer i kommunerne. 41 pct. af 
kommunerne har taget skærmbesøg på sundheds- og ældreområdet i drift, 31 pct. 
har afprøvet den og 28 pct. har overvejet at anvende skærmbesøg på sundheds- og 
ældreområdet.

SKÆ
RMBESØG
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Kvalitetseffekter hos borgere og medarbejdere ved skærmbesøg

Borgere 
Borgere oplever, at ydelserne i højere grad 
leveres på deres præmisser. 

Borgerne oplever en højere grad af ro i 
samtalen med medarbejderne. Enkelte oplever, 
at medarbejderne var mere nærværende end 
ved fysisk fremmøde. 

Besøgene leveres i højere grad til tiden, hvilket 
kan mindske frustrationer hos borgeren i 
planlægningen af deres hverdag. 

Skærmbesøg forstyrrer mindre og griber i 
mindre grad ind i borgerens hverdag. Der er 
dermed en større grad af privatliv i eget hjem 
for borgeren.

Der er ikke identificerede negative erfaringer 
eller bekymringer blandt borgerne. Dette 
skønnes at være et udtryk for, at kun borgere, 
der selv har ønsket at anvende skærmbesøg 
og har været motiveret herfor, har afprøvet 
metoden.

Medarbejdere
Medarbejderne oplever, at de kan yde større 
nærvær til borgeren.

Medarbejderne oplever, at skærmbesøg støtter 
borgerne i at bruge deres færdigheder til i 
højere grad selv at udføre dagligdagsaktiviteter. 

Medarbejderne oplever, at der er forbedrede og 
mere effektive arbejdsgange, mindre spildtid 
og frigivet tid til kerneydelsen, når skærmbesøg 
implementeres.

Nogle medarbejdere oplever, at de får et 
kompetenceløft.

Følgende bekymringer er identificeret blandt 
medarbejdere: 
Nogle medarbejdere føler ikke, at de kan 
opfange mikrosignaler om borgerens 
almene tilstand over skærm (fx se hjemmets 
ryddelighed o.l.) 

Det kan være svært at vurdere, hvilke borgere, 
der egner sig til skærmbesøg. 

Nogle medarbejdere føler sig ikke kompetente 
rent teknisk til at anvende videoløsningen og 
foretrækker derfor fysiske besøg.

Svar på Sundheds- og Ældreudvalgets spørgsmål nr. 82 af 30. oktober 2018
”Foreløbige erfaringer fra kommunerne viser positive effekter ved brugen af virtuel 
hjemme- og sygepleje. Det omfatter højere kvalitet i ydelserne, mere borgerdrevet 
tilgang, flere besøg til tiden, mindre forstyrrelse i borgernes hverdag, forbedrede 
og mere effektive arbejdsgange med mindre spildtid og kompetenceløft hos 
medarbejderne. Således tyder erfaringerne på, at virtuelle skærmbesøg giver 
borgerne øget fleksibilitet, struktur og tryghed i hverdagen.” 

Sophie Løhde, Minister for Offentlig Innovation
Kilde: SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 82 : Svar på spm. 82.docx (ft.dk)
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Vejle Kommune:  
Skærmbesøg – virtuelle samtaler med borgere i hjemmeplejen 
Vejle Kommune har i et pilotforsøg i to plejedistrikter blandt cirka 40 borgere i 
hjemmeplejen formået at gennemføre 223 skærmbesøg i gennemsnit om ugen. 
Det svarer til mere end fem skærmbesøg pr. borger. Forsøget har vist sig at 
frigive cirka 113 effektive arbejdstimer pr. borger pr. år. Det svarer til at frigive 2,4 
årsværk. 

Opgørelsen er baseret på en gennemsnitsmåling af tid anvendt på fysiske besøg 
før og virtuelle besøg efter implementeringen af skærmbesøg. Den frigivne tid 
stammer både fra reduceret transporttid samt tid brugt på at komme ind og ud 
af en borgers bolig. Det kan eksempelvis være parkering, trappegang og at tage 
overtøj af og på.

Samlet er der sparet 34 timer om ugen i ren transport. Herudover er der opnået 
en tidsmæssig besparelse på 5,3 minutter pr. besøg, da medarbejderen ikke 
skal bruge tid på trappegang, parkering, overtøj mv. Det har givet en yderligere 
besparelse på cirka 20 timer om ugen hos de samme borgere. 

Både medarbejdere og borgere oplever, at skærmbesøg giver mere fleksibilitet og 
mere fokuserede samtaler.
• 94 procent af borgerne giver udtryk for, at de synes at skærmbesøg og snakken 

med plejepersonalet fungerer godt eller meget godt. 
• 84 procent giver udtryk for, at de føler sig trygge ved at modtage plejen via en 

skærm. 
• 96 procent af medarbejderne oplever, at skærmbesøg passer godt ind i deres 

hverdag.

I Vejle Kommune er der i perioden fra januar 2021 til oktober 2022 i gennemsnit 
gennemført omkring 7.500 skærmbesøg pr. måned med kommunens borgerne inden 
for ældreplejen. På årsplan svarer det til, at der afholdes ca. 90.000 skærmbesøg 
og pr. uge 1.730 skærmbesøg. Langt hovedparten af skærmbesøgene omhandler 
medicinering og ca. en femtedel omhandler kompressionsbehandling.

Pr. uge er der i perioden jan 21 – oktober 2022 afholdt 1.730 skærmbesøg. Hvis der 
– som i forsøget – afholdes 5,5 skærmbesøg pr. borger pr. uge, svarer det til at godt 
310 borgere har modtaget skærmbesøg pr. uge. 

Hvis der regnes med, at skærmbesøg frigiver 113 effektive arbejdstimer pr. borger 
pr. år, så frigiver implementeringen af 90.000 årlige skærmbesøg i Vejle Kommunes 
hjemmepleje ca. 35.000 effektive arbejdstimer pr. år eller ca. 18 årsværk. 
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Landsdækkende potentialeberegning med udgangspunkt i Vejle-casen
Antages det, at mulighederne for anvendelse af skærmbesøg i ældreplejen fra Vejle kan 
overføres til resten af befolkningen, som modtager hjemmepleje, vil det medføre, at 18.000 
borgere kan omfattes af skærmbesøg. 

Det landsdækkende arbejdskraftsbesparende potentiale ved at udrulle erfaringerne med 
skærmbesøg i hjemmeplejen i Vejle Kommune på landsplan bliver derved godt 2 mio. effek-
tive arbejdstimer i alt fra 18.000 borgere. Det svarer til en landsdækkende arbejdskraftsbe-
sparelse i omegnen af 1.000 årsværk.

Teknologien er allerede i varierende omfang i drift i ca. 4 ud af 10 kommuner – derfor vil et 
realistisk bud på det arbejdskraftsbesparende potentiale være noget lavere. IT-Branchen 
vurderer, at en udrulning af erfaringerne fra Vejle for skærmbesøg i hjemmeplejen kan frigive 
500 – 700 årsværk på landsplan. 
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Velfærdsteknologi 2: Træningsapp
Genoptræning med en træningsapp bidrager til at borgere oplever, at de 
teknologiske løsninger skaber fleksibilitet i hverdagen i form af frihed til at træne 
på steder og tidspunkter, der passer den enkelte, samt at digital hjemmetræning 
skaber større ansvar og motivation for genoptræningen.

Ifølge KL’s Teknologiradar er anvendelsen af apps en teknisk moden 
velfærdsteknologi, som er i drift i mange kommuner: 

• 67 pct. af kommunerne har allerede træningsvideoer i drift, men 
implementeringsgraden varierer fra kommune til kommune

• 97 pct. af kommunerne vurderer, at træningsvideoer er relevante for 
opgaveløsningen

• Kun 6 pct. af kommunerne har ikke overvejet at implementere træningsvideoer
• Teknologien har skabt veldokumenterede effekter i flere kommuner 

 

Kerteminde Kommune: Genoptræning i hjemmeplejen med træningsapp9 
Kerteminde Kommune har siden 2021 tilbudt borgere et rehabiliteringsforløb, hvor 
træningen gennemføres sammen med en medarbejder i hjemmeplejen ved visning 
af en træningsplan og -øvelser på en tablet. Træningstilbuddet er en forebyggende 
indsats, som skræddersyes efter borgerens evner og formåen samt ønsker og 
behov.

Kerteminde har i 2021 gennemført et forsøg med træningsapp. 104 borgere 
tilknyttet hjemmeplejen deltog i forsøget. 78 borgere eller 75 procent af 

TRÆ
NINGSAPP
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deltagerne har gennemført forløbet. Det svarer til at ca. 10 pct. af borgere 
visiteret til hjemmehjælp i Kerteminde Kommune gennemfører træningsforløbet.  
I gennemsnit har træningsforløbet via app’en (superviseret af plejepersonale) 
fremfor træningsforløb med fysisk fremmøde af plejepersonale i hjemmet 
reduceret brugernes forbrug af hjemmeplejeydelser med 27 timer årligt. Det svarer 
sammenlagt til en reduktion af hjemmeplejeydelser på 2.106 timer eller ca. ét 
årsværk.

Kerteminde Kommune har oplevet stor tilfredshed hos borgerne med anvendelsen 
af træningsappen. Ved anvendelse af træningsapp til rehabiliteringsforløb har 
Kerteminde Kommune formået at forbedre fysikken for 55 procent af de deltagende 
borgere10.

Muskelstyrken hos ældre, som ikke styrketræner, falder i gennemsnit med 1,5 
pct. om året. Borgere, der ikke styrketræner, oplever et langsomt funktionstab 
– svarende til at der i gennemsnit skal kompenseres med ugentligt 1,7 minutters 
yderligere hjælp. Derfor kan der argumenteres for at reduktionen af borgernes 
plejebehov på ca. 27 timer pr. borger om året er en undervurderet effekt. 

Kilde: https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-4428-september-2022/brug-af-traeningsapp-styrker-

borgernes-selvhjulpenhed-og-mindsker-plejebehovet-i-kerteminde-kommune/

104 borgere var i 2021 tilknyttet 
træningsforløbet med træningsapps

75 pct. af borgerne gennemførte 
træningsforløbet, svarende til 78 

borgere – størstedelen med en doku-
menteret forbedring af deres fysiske 

formåen

De 78 borgere havde ved udgangen 
af året i gennemsnit reduceret deres 

forbrug af hjemmeplejeydelser med 27 
timer årligt

Sammenlagt svarer det til en reduktion 
af hjemmeplejeydelser på over 2000 

timer
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Landsdækkende potentialeberegning med udgangspunkt i Kerteminde-
casen
Ifølge Danmarks Statistik modtager 153.000 borgere på landsplan visiteret 
hjemmepleje. Hvis det antages, at blot ca. 10 pct. af modtagerne visiteret til 
hjemmepleje tilbydes og gennemfører træningsforløb via app, så kan der på 
landsplan spares ca. 400.000 effektive arbejdstimer – svarende til ca. 200 årsværk. 
Hvis andelen som tilbydes og gennemfører træning via app øges til halvdelen af 
dem, som modtager visiteret hjemmepleje i landets kommuner (ca. 75.000), kan der 
frigives ca. 2 mio. effektive arbejdstimer – svarende til ca. 1.000 årsværk. 

Træningsapps er allerede implementerede i mange kommuner i varierende grad. 
Derfor er en del af det arbejdskraftsbesparende potentiale allerede realiseret. Men 
træningsapps kan komme mange flere borgere til gavn og udbredes til en langt 
større målgruppe med henblik på at frigive arbejdskraft til andre opgaver. For 
eksempel er det oplagt at træning via skærm i langt højere grad tilbydes borgere 
fra socialområdet, borgere på plejehjem mm.

IT-Branchen vurderer, at en udrulning af de gode erfaringer fra Kerteminde 
med træning via skærm i hjemmeplejen kan frigive yderligere ca. 600 årsværk i 
kommunerne. 
 



POTENTIALER I  VELFÆRDSTEKNOLOGI |   SIDE 14

Velfærdsteknologi 3: Intelligent medicinhåndtering
Medicinering er et kendt risikoområde, og der sker hvert år alvorlige 
medicineringsfejl – også i hjemme- og hjemmesygeplejen. I 2021 er der indberettet 
ca. 325.000 utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, og ca. 60 pct. omhandler 
medicinfejl11. 

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed havde cirka to tredjedele af hjemmepleje- og 
hjemmesygeplejeenhederne i Danmark problemer med at leve op til målpunktet 
vedrørende medicinhåndtering. Blandt 112 varslede stikprøver fandt man større 
problemer med patientsikkerheden i 20 tilfælde (18 procent)12. 

Medicinrobot - sikrer mod fejl og frigiver arbejdskraft
Blandt andet i Aalborg Kommune har man taget en medicinrobot i brug13. 
Den hjælper i dag medarbejderne med at dispensere medicin til borgere og 
minder borgere om at tage deres medicin. Herved frigiver robotten tid til 
andre plejeopgaver, reducerer fejl og arbejdsskader i forbindelse med manuel 
medicinhåndtering og skaber mere værdi hos borgeren, blandt andet ved øget 
selvstændighed. 

Intelligent medicinhåndtering har været i drift siden 2020 og dispenserer medicin 
med en præcision på 99,88 procent, hvilket er langt højere end et menneske 
kan klare. Siden implementeringen af medicinrobotter er flere borgere blevet 
tilbudt løsningen. I 2022 anvendte 130 borgere i Aalborg medicinrobotter. 
Aalborg Kommune har indkøbt 200 medicinrobotter, da vurderingen er, at det er 
potentialet.

MEDICINROBOT



POTENTIALER I  VELFÆRDSTEKNOLOGI |   SIDE 15

I Aalborg har anvendelsen af medicinrobotter frigivet ca. 1 times arbejde pr. borger 
pr. uge på tværs af SOSU’er og sygeplejersker. Denne beregning er foretaget ved at 
se på, hvor mange timer der blev brugt af plejepersonalet på medicindispensering 
og -administration før og efter implementeringen af robotterne. 

Medicinrobotten anvendes med stor succes i Aalborg, og frigiver 
medarbejderressourcer. Hvis potentialet i Aalborg er 200 medicinrobotter, 
der hver frigiver ca. 1 times arbejde pr. borger pr. uge på tværs af SOSU’er og 
sygeplejersker, så svarer det til at Aalborg frigiver 10.400 timer pr. år eller 5,4 
årsværk ved anvendelsen af 200 medicinrobotter.

Landsdækkende potentialeberegning med udgangspunkt i Aalborg-
casen
Hvis potentialet for at anvende medicinrobotter på landsplan er som i Aalborg – 
ca. 3 pct. af borgerne som er visiteret til hjemmehjælp – så er der mulighed for at 
intelligent medicinhåndtering kan frigive 250.000 arbejdstimer pr. år – svarende til 
130 årsværk.
Hvis potentialet for at anvende medicinrobotter udvides til at omfatte 10 pct. af 
borgerne visiteret til hjemmehjælp – så er der mulighed for at en landsdækkende 
udbredelse af medicinrobotter kan frigive ca. 400 årsværk.

Medicin-dosisdispensering 
Et andet redskab til at frigive arbejdskraft fra medicinhåndtering er en 
dosisdispenseringsenhed. Det er en medicinhusker og en ”selvstændig assistent”, 
der sørger for at dispensere den rigtige medicin til tiden til borgere i eget hjem. 
Flere og flere borgere anvender dosispakket medicin. I september 2022 er der 
1.050 borgere på dosismedicin i Aalborg Kommune, hvilket frigiver ressourcer 
svarende til 14 fuldtidsstillinger14. Når 75 borgere skiftes til dosismedicin frigøres 
der 1 fuldtidsstilling.

Landsdækkende potentialeberegning med udgangspunkt i Aalborg-
casen vedr. Smila
Hvis potentialet for at anvende dosisdispensering som i Aalborg udbredes til 
resten af landet – ca. 15 pct. af borgerne som er visiteret til hjemmehjælp – så er 
der mulighed for, at en landsdækkende udbredelse af dosisdispensering kan frigive 
op til 310 årsværk. 
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Appendiks 
I beregningerne er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks tal for antal 
borgere visiteret til hjemmehjælp i 2021. 153.632 personer var i 2021 på landsplan 
visiteret til hjemmehjælp. Kilde: https://www.statistikbanken.dk/aed06

Et årsværk (ÅV) svarer til 1.924 timer.

Beregningerne nedenfor bygger på mindre forsøg, som er gennemført i enkelte 
kommuner. Det er forbundet med usikkerhed at opskalere effekterne ved de 
enkelte forsøg, men i det følgende er forudsætningerne angivet. Ligeledes er der 
en risiko for, at nogle teknologier er overlappende i forhold til potentialet for at 
frigøre arbejdskraft. Fx omhandler skærmbesøg i mange tilfælde medicinering af 
borgere.

Skærmbesøg i hjemmeplejen, Arbejdskraft der kan frigives:
Skærmbesøg i Vejle:
1.730 skærmbesøg pr. uge ~ 7.500 skærmbesøg pr. måned ~ 90.000 skærmbesøg pr. 
år.
I gennemsnit afholdes 5,5 skærmbesøg pr. borger pr. uge. 
310 borgere modtager skærmbesøg pr. uge.
Skærmbesøg frigiver 113 effektiv arbejdstime pr. borger pr. år 
Arbejdskraft der kan frigives: 310 borgere ~ 35.000 effektive arbejdstimer pr. år ~ 
18 ÅV

Skærmbesøg på landsplan: 
18.000 borgere visiteret til hjemmepleje vil modtage skærmbesøg ~ 2 mio. timer 
~1.000 ÅV.

Træningsapp til personer visiteret til hjemmepleje, Arbejdskraft der kan frigives:
Træningsapp i Kerteminde:
104 borgere med i træningsforløb med app – 78 borgere (svarende til ca. 10 pct. 
af Kertemindes modtagere af visiteret hjemmepleje i 2021) gennemførte og 
reducerede deres forbrug af hjemmeplejeydelser med 27 timer årligt pr. borger ~ 
Årlig besparelse i alt 2.000 timer ~ 1 ÅV

Træningsapp på landsplan:
Hvis ca. 15.000 borgere på landsplan der er visiteret til hjemmepleje, gennemfører 
og reducerer deres forbrug af hjemmeplejeydelser med 27 timer årligt pr. borger ~ 
400.000 timer ~ 210 ÅV
Hvis andelen som tilbydes og gennemfører træning via app øges til halvdelen af 
dem som modtager visiteret hjemmepleje i landets kommuner – altså ca. 75.000 
kan der frigives ca. 2 mio. effektive arbejdstimer – svarende til ca. 1.000 ÅV.

Medicinrobot, Arbejdskraft der kan frigives:
Medicinrobot i Aalborg:
Potentiale for medicinrobotter i Aalborg er 200 stk. ~ 3,1 pct. af borgerne i Aalborg 

APPENDIKS
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der er visiteret til hjemmehjælp. Arbejdskraft der kan frigives: 1 times arbejde pr. 
borger med en robot pr. uge. Årlig arbejdskraftsbesparende potentiale i Aalborg 
med 200 robotter: 10.400 timer ~ 5,4 ÅV.

Medicin dosisdispensering i Aalborg:
1.050 borgere (svarende til at ca. 15 pct. af borgerne i Aalborg der er visiteret til 
hjemmepleje) anvender dosispakket medicin i Aalborg (sept. 2021) ~ har frigivet 
14 fuldtidsstillinger. Når 75 borgere skifter til dosispakket medicin ~ frigives 1 
fuldtidsstilling.

Medicinrobotter på landsplan: 
Hvis 3,1 pct. at borgerne visiteret til hjemmepleje får en medicinrobot er 
potentialet for at frigive arbejdskraft pr. år:  4770 robotter: 248.040 timer ~ 130 ÅV
Hvis 10 pct. at borgerne visiteret til hjemmepleje får en medicinrobot er potentialet 
for at frigive arbejdskraft pr. år:  15.400 robotter: 800.000 timer ~ 400 ÅV

Medicin dosisdispensering på landsplan:
Hvis 15 pct. af modtagerne af visiteret hjemmepleje kan overgå til dosispakket 
medicin ~ 310 ÅV 
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