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Resume af anlægsprojekterne i Digitaliseringsplan 2019
Tværgående digitaliseringsprojekter

Digital assistent – del 2

Forvaltningen har i dag en række arbejdsprocesser kørende, som håndteres af digitale assistenter. En 
digital assistent er en softwarerobot, som interagerer i systemernes brugergrænseflade på samme måde, 
som en medarbejder gør det. I dag har kommunen otte digitale assistenter, der har ”overtaget” 
medarbejderes ”klikken i systemer”. Projektet udvides med endnu flere oplagte processer. 

Pilotprojekt: Machine learning
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Projektet er et samarbejde mellem forvaltningen, en række andre kommuner samt KL og KOMBIT og er 
en del af KL’s indsats ”Kommunernes teknologispring”. Formålet er at identificere egnede 
problemstillinger, som med fordel kan løses med machine learning/kunstig intelligens, og at gennemføre 
2-3 Proof of Concepts. Projektet undersøger desuden hvilke krav arbejdet med machine learning/kunstig 
intelligens stiller til KL og kommunerne i forhold til fx datakvalitet, kompetencer, økonomi, juridiske 
problemstillinger og dataetik. Pilotprojektet understøtter den nødvendige opbygning af nye teknologier 
kombineret med forretningsområdernes behov, herunder ikke mindst ift. indsatsen i "Fremtidens 
Frederiksberg", fokusområder frem til 2025. 

Analyseprojekt: Chatbotpotentiale 

Pilotprojektet afdækker potentialet ved at udvikle en chatbot og indsamle erfaringer med teknologien. 
Chatbotten er en virtuel assistent, som fungerer som en chat. Den virtuelle assistent er baseret på 
machine learning og kan formentlig på sigt anvendes i dialogen mellem borger og kommunen – primært i 
kontaktcentre. 

Digitaliseringsprojekter på Børne- og ungeområdet

Platform til indberetninger og udmeldelser i forbindelse med ressourcetildeling og udmøntning af puljer

På dagtilbudsområdet benyttes aktuelt analoge arbejdsgange for indberetninger og udmeldelser i 
forbindelse med ressourcetildeling og udmøntning af puljer for driften af de kommunale og selvejende 
institutioner. En løsning, der forenkler kommunikationsgange mellem dagtilbud og forvaltning, vil kunne 
effektivisere arbejdsgange på området.  

Platform til arbejdet med pædagogisk dokumentation, refleksion og evaluering

Projektet er en videreudvikling af en allerede eksisterende digital platform til pædagogisk refleksion på 
dagtilbudsområdet. På dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune har der siden 2017 været anvendt 
en digital platform til de pædagogiske redskaber til refleksion, læring og videndeling, der benyttes i 
forbindelse med mønsterbryderarbejdet – og pr. 2018 benyttes den samme platform også til de årlige 
effektmålinger. Udvidelse af løsningen erstatter de manuelle og papirbårne arbejdsgange, der tidligere er 
gået på at organisere refleksionsskemaer og pædagogiske noter.

Prognosebaseret aktivitetsstyringssystem til børne- og ungeområdet

Formålet med et prognosebaseret aktivitetsstyringssystem til brug på børne- og ungeområdet er at få et 
bedre overblik og styringsgrundlag i forhold til den daglige drift – særligt inden for det specialiserede 
område. Et prognoseværktøj vil være med til at højne kvaliteten af disponeringer, øge træfsikkerheden i 
forhold til forventet regnskab og samtidig sikre, at Frederiksberg Kommune hjemtager det bloktilskud, 
som kommunen har krav på.

Digitaliseringsprojekter for By- og Miljøområdet

Alle byggesager via BOM

Formålet med projektet er at undersøge, om der kan opnås en besparelse på driften eller en nedsættelse 
af byggesagsgebyrerne ved at kanalisere alle byggesager ind via den fællesoffentlige Byg og Miljø-portal 
(BOM). Projektet forventes at give en mere ensartet og effektiv sagsbehandling og derigennem et bedre 
overblik over, om servicemålene opfyldes.
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Automatisk fakturering af byggesager

Projektets formål er at undersøge om Byggeri og Arkitektur kan opnå en besparelse på driften eller en 
nedsættelse af byggesagsgebyrerne ved at automatisere den manuelle arbejdsgang omkring fakturering 
og kreditering af byggesagsgebyrer. Herved vil byggesagsbehandleren selv fakturere og kreditere direkte 
fra sagen og opnå en bedre kontrol med, at gebyrerne bliver betalt.

Book en byggesagsbehandler

Formålet med projektet er at stille en selvbetjeningsløsning til rådighed for borgere og virksomheder, så 
de kan booke dialogmøder med en byggesagsbehandler omkring byggeprojekter. 

Analyseprojekt af potentialer ved Streetview og lidar bymodel

Projektet har til formål at analysere potentialerne ved brugen af streetview- og lidarteknologi i 
sagsbehandlingen på visse serviceområder i By- og Miljøområdet med henblik på at få projektet 
videreført i Digitaliseringsplan 2020. 

Digitaliseringsprojekter for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Udvikling af fagsystemerne Sensum og Bosted på Socialområdet

En digitalisering skal understøtte arbejdsflow og metodeværktøjer med fokus på genbrug af data og 
sammenhæng med øvrige dokumentationsopgaver i fagsystemet. Dertil udvikles løsningen til at 
håndtere Single sign-on, når brugere har identificeret sig via login på den enhed, der arbejdes på.

Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksforbindelse på Socialområdets tilbud

Flere og flere af arbejds- og dokumentationsopgaver på Socialområdets tilbud stiller krav til et fleksibelt 
fagsystem og mulighed for at anvende mobile enheder. Dette gælder for eksempel ved 
medicinudlevering og ved arbejdet med at progressionsmåle borgers mål og delmål. Med projektet 
kortlægges dette med henblik på at sikre et solidt fundament for digitalisering af socialområdet. 

Udvikling af fagsystemet Fasit på Arbejdsmarkedsområdet

Projektet har til formål at sikre, at vi følger med udviklingen på Arbejdsmarkedsområdet og efterlever 
gældende lovgivning gennem udvikling af det eksisterende fagsystem. 

Velfærdsteknologi: Roterbare senge på plejecentre

Til budget 2017 blev der i Digitaliseringsplanen afsat midler til at igangsætte en pilotafprøvning af 
roterbare plejesenge i regi af Smart Sundhed. På baggrund af erfaringerne fra pilotafprøvningen 
iværksættes en yderligere investering og dertil effektivisering i roterbare senge.  

Velfærdsteknologi: Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet
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I takt med at målgruppen på de sociale tilbud bliver ældre, stiger målgruppens behov for hjælp ift. pleje 
og forflytning. Det betyder grundlæggende, at pædagogpersonalet skal udføre flere pleje- og 
forflytningsopgaver i forhold til tidligere, som de i udgangspunktet ikke er uddannet i. Ligeledes vurderes 
det, at personalet i begrænset omfang er bekendt med de teknologiske løsninger, som findes på 
markedet, og som kan understøtte forflytnings- og hygiejneområdet. 

Formålet med projektet er at indkøbe teknologier og understøtte en opkvalificering af kompetencer 
indenfor forflytning og hygiejneområdet samt sikre et effektivt match mellem arbejdsopgaver og 
teknologier/løsninger.

Omsorgsjournal som platform for ”Smart Sundhed”

Cura er bygget som en platform, hvor Cura kan udvides med yderligere funktioner, der muliggør, at 
leverandører kan bruge data fra Cura, til andre systemer, der understøtter kommunens indsats vedr. 
”Smart Sundhed”. 
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Tværgående projekter 
Digital assistent - del 2 

Business case

Udvalg:Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: Tværgående         SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Digital assistent er et step 2 af 2018-projektet. Forvaltningen har i dag en række processer kørende, som 
håndteres af en digital assistent. Projektet udvides med flere processer, idet kommunen allerede har 
truffet beslutningen om at investere i automatisering, hvorfor det giver god mening at fortsætte i dette 
spor. Jo flere processer, der automatiseres, desto mere løftes kompetencerne hos både It 
(programmering og vejledning) og forvaltningen ift. at tilpasse sig arbejdsgange med øget 
automatisering, hvor eksisterende arbejdsgange forbedres, bl.a. i kraft af bedre systematik – både i den 
digitale assistent, men også i arbejdsgangen udenfor assistenten. Ved at satse på dette felt følger 
Frederiksberg Kommune også den digitale trend indenfor automatisering, som hersker i tiden – både hos 
offentlige og private virksomheder.

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål
Den øgede automatiseringsindsats bidrager til en fokuseret indsats, hvor et særligt felt løftes – nemlig 
mere effektive arbejdsgange ved hjælp af digitale assistenter: 

 Giver højere kvalitet i løsningen af rutineopgaver.
 Sikrer ensretning af opgaveløsningen. Dels fordi robotten løser opgaven helt ens hver gang, dels 

fordi forudsætningen for at få lavet en brugbar løsning er, at medarbejderne er blevet enige om, 
hvordan opgaven bedst løses. Dette er selvsagt en forudsætning for at robotten kan programmeres, 
men ofte vil en automatiseret proces kræve, at de forudgående opgaver (der generer input) løses på 
én bestemt måde.

 Fjerner monotone og rutineprægede opgaver.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen mellem

Omfanget af målgruppen mellem

Omfanget af den tekniske implementering Stor

Omfanget af den organisatoriske implementering Stor
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5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 200.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 180.000

- System/teknologi-udgifter 20.000

II: Effektivisering (drift) 0 -690.000 -690.000 -690.000

III: Driftsudgifter 250.000 250.000 250.000 250.000

IV: Netto-effektivisering (drift)1 250.000 -440.000 -440.000 -440.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)2 450.000 10.000 -430.000 -870.000

Pilotprojekt: Machine Learning 

Business case

Udvalg:Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: Tværgående       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 

Der udarbejdes et pilotprojekt vedr. machine learning/kunstig intelligens i forvaltningen, hvor der bl.a. 
deltages i et samarbejde med KL og KOMBIT 

Formålet med pilotprojektet er at identificere egnede problemstillinger, som med fordel kan løses med 
machine learning/kunstig intelligens-løsninger samt gennemføre 2-3 Proof of Concepts (herefter PoC) 
samt undersøge, hvilke krav det stiller til KL og kommunerne i forhold til at arbejde med machine 
learning/kunstig intelligens - bl.a. datakvalitet, kompetencer, økonomi, juridiske problemstillinger.

Pilotprojektet skal bl.a. være med til at opdyrke nye teknologier kombineret med forretningsområdernes 
behov ift. indsatsen "Fremtidens Frederiksberg", fokusområder frem til 2025. Dertil pejlemærket "Nye 
teknologier" i det strategiske digitaliseringsgrundlag. På vegne af det kommunale fællesskab ønsker KL 
netop at afsøge disse nye muligheder, og et par andre kommuner vil formentlig også deltage. KL har 
taget kontakt til Frederiksberg, idet kommunen opfattes som innovativ på det det digitale felt. 

1 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
2 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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Der er potentielle emner til pilotprojektet, og disse skal naturligvis kvalificeres med områderne og i 
samarbejde med KL.

2. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
Pilotprojektet om Machine learning har ingen anlægsmidler i digitaliseringsplanen 2019, idet projektet 
forudsættes finansieret af midlerne fra DP 18 planens projekt ”Automatiseret varetransport”, som lukkes 
ned mhp. at anvende 200.000 til finansiering af dette pilotprojekt.

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 200.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 180.000

- System/teknologi-udgifter 20.000

II: Effektivisering (drift) 0 0 0 0

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)3 0 0 0 0

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)4
200.000 200.000 200.000 200.000

Pilotprojekt: Chatbotpotentiale 

Business case

Udvalg:Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: Tværgående       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
En chatbot er et computerprogram, der efterligner et menneske i den skriftlige dialog med en bruger 
(f.eks. en borger). Dialogen sker typisk via en hjemmeside.

En række kommuner (bl.a. Roskilde, Vallensbæk og Helsingør) samt flere banker og forsikringsselskaber 
(bl.a. Alka og Topdanmark) har taget teknologien i anvendelse, da den både rummer mulighed for at 
effektivisere borger-kundebetjeningen og styrke den oplevede borgerservice på generelle spørgsmål – 
bl.a. fordi chatbotten kan betjene flere på samme tid, døgnet rundt. Borgerne får også et hurtigt svar, idet 
chatbotten nemt finder de rette links og informationer til borgerne. SKAT anvender chatbot som en 

3 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
4 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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semiautomatiseret chat i kundecenteret, hvor botten sender svarforslag, som medarbejderen kan sende 
videre til borgere. Botten leverer således beslutningsstøtte til kundemedarbejderen ifm. med et svar i en 
dialog. Botten trænes gennem machine learning – dels fra de mange chats og dels fra medarbejdernes 
korrigerende svar til bottens forslag.  

I analysen afdækkes potentialet for at udvikle en chatbot med udgangspunkt i kontaktcentrets 
opgaveløsning (Hovedkontaktcenteret eller områdekontaktcenter). Analysen har til formål at afdække:

- Om en chatbot kan give værdi for borgerne i kontakten med kommunen 
- Hvilken type chatbot, der bedst passer til formålet – herunder mulighederne for at anvende chat-

option i Skype (Jobcenteret står over for at afprøve chatfunktionaliteten i Skype). Der findes 
både fuldautomatiske eller semiautomatiske (med livechat).

- Inden for hvilket område det giver mening at implementere en chatbot. Mulighederne afdækkes 
bl.a. ved hjælp af kommende telefonstatistik samt webstatistik.

- Kvalitative og kvantitative gevinster ved etablering af en chatbot
- Om Selvbetjening.nu kan/bør anvendes som bottens vidensbase
- Andre kommuner og øvrige offentlige virksomheders erfaringer, herunder tilbagemeldinger fra 

borgerne om deres oplevelse af kontakten 
- Samarbejdsmuligheder med andre kommuner i relation til udvikling og udveksling af chatbots

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft X Effektivisering X

2. Projektets kvalitative mål

 Reducering i antallet af mails og telefoniske henvendelser hos Hovedkontaktcentret 
 Reducering i antallet af viderestillinger fra Hovedkontaktcenter til andre afdelinger
 Forbedret borgerservice i form af hurtige og præcise svar, der på sigt kan udbredes til andre 

områder end SEO.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Det er en forudsætning for analysen, at data om henvendelser m.v. er tilgængelige. 

Udviklingen af borgerservice går i retning af, at borgerne forventer mere personlige svar og ikke 
standardsvar. Borgerne ønsker en personlig og autentisk service, når de endelig tager personlig kontakt 
til kommunen. Dog kan en vellykket chatbot opleves som autentisk.

Tidligere forsøg med chat i Københavns Borgerservice viste, at det åbnede en ny kanal for borgerne, 
men at der ikke skete et fald på andre kanaler, så løsningen lukkede igen. 

4. Projektets implementering
Udfyldes ikke, da der er tale om et analyseprojekt.  

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022



9

I: Anlægsinvestering 120.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 60.000

- System/teknologi-udgifter 60.000

II: Effektivisering (drift) 0 0 0 0

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)5 0 0 0 0

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)6
120.000 120.000 120.000 120.000

BUO-projekter 

Platform til indberetninger og udmeldelser i forbindelse med ressourcetildeling 
og udmøntning af puljer

Business case

Udvalg:Børneudvalget Aktivitet:   65 Dagtilbud til børn

Område: BUO       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
På dagtilbudsområdet benyttes aktuelt analoge arbejdsgange for indberetninger og udmeldelser i 

forbindelse med ressourcetildeling og udmøntning af puljer for driften af de kommunale og selvejende 

institutioner. De omtalte indberetninger og udmeldelser omfatter skemaer og oversigter til ansøgning og 

udmøntning af; ekstra ressourcer, skoleudsættelser, legepladspuljen, innovationspuljen, 

belægningsoversigter, sprogvurderinger, mer-/mindrebelægning, barselsudligninger, budgetudmelding, 

meritpædagoger og vikarer. En løsning der forenkler kommunikationsgange mellem dagtilbud og 

forvaltning vil kunne effektivisere arbejdsgange på området.  

På nuværende tidspunkt sendes indberetningerne og udmeldelserne hovedsageligt via mail. De 

anvendte skemaer sendes til dagtilbuddene, hvorefter de skal hentes ned, udfyldes, gemmes på 

computeren og sendes til forvaltningen. I nogle dagtilbud printes skemaerne og udfyldes manuelt, 

hvorefter de scannes ind og sendes retur via mail. I forvaltningen modtages de udfyldte skemaer, 

5 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
6 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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hvorefter de behandles og journaliseres. På baggrund af dette sendes udmeldelser tilbage til 

dagtilbuddene – primært via mailkorrespondance. Det er en ambition at udvikle en løsning for både 

dagtilbud og forvaltning, hvor skemaer og oversigter til indberetninger og udmeldelser samles i ét 

system. Løsningen vil mindske tid på organisering, deling og administration, da den vil erstatte 

mailkorrespondance, give overblik over året og ligeledes vise tidligere års indberetninger og 

udmeldelser. I forbindelse med løsningen vil skemaer og oversigter simplificeres og ensrettes. Der vil 

desuden arbejdes på at skabe henvisninger og snitflader til andre af de administrative systemer, som 

dagtilbuddene og forvaltningen benytter. 

Løsningen vil medføre en mere effektiv tidsudnyttelse for både forvaltningen og i dagtilbuddenes ledelse. 

Løsningen vil blive tænkt som en del af et allerede eksisterende og anvendt system som eksempelvis 

FK-LIS. 

Opfyldelse af 
lovkrav

Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål

Løsningen vil mindske tid på organisering, deling og administration af indberetninger og udmeldelser i 

forbindelse med ressourcetildeling og udmøntning af puljer mellem dagtilbud og forvaltning. Herudover 

vil løsningen styrke arbejdet med datasikkerhed, da alle skemaer og oversigter udfyldes og modtages 

direkte i et sikkert digitalt system. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 

Det er en forudsætning, at der sikres en nem og effektiv adgang til systemet for såvel kommunale som 

selvejende institutioner. Placeres løsningen eksempelvis som en del af FK-LIS, vil adgangen hertil skulle 

optimeres. Effekterne af systemet baserer sig på en gradvis stigning, da der er indtænkt en 

indkøringsperiode i forhold til gradvis udvikling og tid til fortrolighed med systemet.  

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Mellem

Omfanget af målgruppen Stor

Omfanget af den tekniske implementering Mellem

Omfanget af den organisatoriske implementering Stor
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5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 
Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 300.000 100.000 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 0 0 0 0

- System/teknologi-udgifter 300.000 100.000  0 0

II: Effektivisering (drift) -232.000 -348.000 -377.162 -577.162

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)7 68.000 -248.000 -377.162 -577.162 

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)8 68.000 -180.000 -557.162  -1.134.324 

Platform til arbejdet med pædagogisk dokumentation, refleksion og evaluering 

Business case

Udvalg: Børneudvalget Aktivitet:    65 Dagtilbud til børn

Område: BUO       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Projektet indebærer en videreudvikling af en allerede eksisterende digital platform til pædagogisk 

refleksion på dagtilbudsområdet. På dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune har der siden 2017 

været anvendt en digital platform til de pædagogiske redskaber til refleksion, læring og videndeling, der 

benyttes i forbindelse med mønsterbryderarbejdet – og pr. 2018 benyttes den samme platform også til 

de årlige effektmålinger. Den foreslåede udvidelse af løsningen erstatter de manuelle og papirbårne 

arbejdsgange, der tidligere er gået på at organisere refleksionsskemaer og pædagogiske noter. Desuden 

styrker løsningen overblikket for ledelse og det pædagogiske personale, da udfyldte refleksionsskemaer 

og noter er samlet ét sted, kan deles med andre og udvikling over tid kan vises.

En videreudvikling af platformen til ligeledes at forenkle arbejdsgange i forbindelse med brug af Barnets 

Stemme (overgangsmateriale mellem dagtilbud og skole) og Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 

7 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
8 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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(dokumentation til brug for implementering af ny dagtilbudslov) vil skabe en yderligere effekt på området. 

Hvert år udfylder pædagogisk personale sammen med de kommende skolebørn et interviewskema, som 

sendes til barnets SFO med henblik på at forberede barnets ankomst. Infrastrukturen er i øjeblikket ikke 

optimal til arbejdet med at udfylde og sende skemaer via de iPads, dagtilbuddene benytter. Indarbejdes 

Barnets Stemme i den eksisterende platform, vil kommunikationsgangene kunne forenkles. Herudover vil 

det at gøre arbejdet med refleksion og evaluering i forbindelse med Den Styrkede Pædagogiske 

Læreplan til en del af løsningen kunne styrke og understøtte den kommende implementering af 

læreplaner. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering X

2. Projektets kvalitative mål

Projektets kvalitative mål går på at styrke arbejdet med pædagogisk refleksion, dokumentation og 

evaluering i de pædagogiske indsatser, der arbejdes med på tværs af kommunale og selvejende 

dagtilbud. En udvikling af platformen vil optimere arbejdet, da overblikket forbedres og organisering og 

deling af dokumenter optimeres. Endvidere vil løsningen styrke datasikkerheden på området, da 

pædagogiske refleksionsskemaer og noter ikke vil ligge i papirform i dagtilbuddene. Platformen benyttes 

allerede bredt i dagtilbuddene, og en videreudvikling vil derfor ikke kræve tilvænning til et nyt system. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Det er en vigtig forudsætning, at der gives en fyldestgørende introduktion til løsningens videreudviklinger. 

Herudover er det en forudsætning for brugen af systemet, at ledelse og det pædagogiske personale i 

dagtilbuddene har de nødvendige redskaber i form af tablets og computere til rådighed. Effektiviseringen 

løber gradvist, da det er medtænkt, at brugerne skal opbygge en fortrolighed med systemet, før en fuld 

effektivisering kan hentes.  

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Lille

Omfanget af målgruppen Stor

Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering Lille

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2018–pl) BF2019 BO2020 BO2021 BO2022
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(-)=budgetforbedring
I: Anlægsinvestering 200.000 0 0 0

- Implementeringsomkostninger
(herunder projektledelse) 0 0 0 0

- System/teknologi-udgifter 200.000 0 0 0

II: Effektivisering (drift) -168.000 -252.000 -423.000 -423.000

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)9 -168.000 -252.000 -423.000 -423.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)10 32.000 -220.000 -643.000 -1.066.000

Prognosebaseret aktivitetsstyringssystem til børne- og ungeområdet  

Business case

Udvalg:Børneudvalget Aktivitet:   61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Område: BUO       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Formålet med at investere i et prognosebaseret aktivitetsstyringssystem, til brug på børne- og 
ungeområdet, er at få et bedre overblik og styringsgrundlag i forhold til den daglige drift – særligt inden 
for det specialiserede område. Et prognoseværktøj vil være med til at højne kvaliteten af disponeringer, 
øge træfsikkerheden i forhold til forventet regnskab og samtidig sikre, at Frederiksberg Kommune 
hjemtager det bloktilskud, som kommunen har krav på.

Et prognosebaseret aktivitetssystem skal samtidig indeholde funktioner, så det er nemt at udarbejde 
ledelsesinformation, analyser og prognoser.

Formålet med at investere i et aktivitetssystem er dermed at få en langt højere træfsikkerhed i forhold til 
arbejdet med forventet regnskab og øge gennemsigtigheden.

Målsætningen er, at systemet skal anvendes til aktivitetsstyring, økonomiopfølgning, analyse og 
monitorering inden for bl.a. køb af specialundervisning, anbringelser, forbyggende foranstaltninger som 
fx dagbehandling, støtte- og kontaktpersonordninger, som er udgiftsdrivende, økonomisk kompleks og 
ofte svært styrbar. Det rette prognoseværktøj vil kunne bibringe det efterspurgte overblik og indblik i 

9 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
10 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års 
akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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hvordan budgettet anvendes fordelt på foranstaltninger, målgrupper og varighed – koblet til den enkelte 
ydelsesmodtager.  

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål
Projektets kvalitative mål er: 

 på en nem og systematisk måde at kunne sammenkøre data fra fx DUBU med CPR-registreret 
og Prisme, så økonomistyringsgrundlaget bliver mere validt, og at der skabes større 
sammenhæng og kvalitet mellem registreringer i de forskellige systemer.

 opnå en øget gennemsigtighed, ensartethed og træfsikkerhed i forhold til budgetopfølgning og 
ledelsesinformation.

 få et bedre indblik i – og overblik over, hvad budgettet anvendes til.
 kunne udarbejde mere pålidelige prognoser og disponeringer.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 

Det forudsættes at et nyt aktivitetsstyringssystem er knyttet op til CPR-registreret, ligesom der 
automatisk importeres oplysninger fra fagsystemer, som fx DUBU, Tabulex, SBSYS m.fl., således at der 
skabes sammenhæng på tværs af kommunens eksisterende systemer, hvorfor disponeringer og 
prognoser vil være helt opdateret. Automatisk importering vil eliminere ellers tidskrævende manuelle 
arbejdsgange og dermed frigøre ressourcer hos bl.a. controllere og ledelse til bedre overblik, analyser og 
dermed bedre styringsgrundlag. 

I forhold til implementeringen af et aktivitetssystem vurderes det, at det kræver en indsats at importere 
og sammenkøre data fra fagsystemerne, eksisterende disponeringsregneark, CPR-registreret og 
kommunens økonomisystem Prisme. Imidlertid vil der være mærkbare gevinster for medarbejdere, 
ledelse, slutbrugere og interessenter – både hvad angår en øget datakvalitet, systematisk nem 
tilgængelig ledelsesinformation, forudsigelighed (træfsikkerhed) og øget gennemsigtighed i forhold til at 
styre udgifter – når systemet er i drift. Tilmed forventes det, at en øget gennemsigtighed giver et bedre 
grundlag i forhold til at identificere effektiviseringspotentialer og beregne konsekvenserne heraf. 

Der vurderes ikke at være nogle usikkerheder forbundet med implementering af et 
aktivitetsstyringssystem, men alene gevinster, da systemet vil skabe den efterspurgte gennemsigtighed 
på tværs af systemer og samtidig danne grundlag for langt mere pålidelige prognoser og 
forbrugsdisponeringer.  

Effektiviseringsgevinsten opnås ved et mere præcist og retvisende styringsgrundlag og dermed mulighed 
for tidligere at reagere og handle.

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Mellem

Omfanget af målgruppen Stor

Omfanget af den tekniske implementering Mellem

Omfanget af den organisatoriske implementering Mellem
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5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 200.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 0 0 0 0

- System/teknologi-udgifter 200.000 0 0 0

II: Effektivisering (drift) -329.000 -329.000 -329.000 -329.000

III: Driftsudgifter 132.000 132.000 132.000 132.000

IV: Netto-effektivisering (drift)11 -197.000 -197.000 -197.000 -197.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)12 3.000 -194.000 -391.000 -588.000

BMO-projekter 

Alle byggesager via BOM 

Business case

Udvalg:By- og Miljøudvalget Aktivitet:   12 Administration

Område: BMO       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Formålet med projektet er at undersøge, om der kan opnås en besparelse på driften eller en nedsættelse 
af byggesagsgebyrerne ved at kanalisere alle byggesager ind via den fællesoffentlige Byg og Miljø-portal 
(BOM). Projektet forventes at give en mere ensartet og effektiv sagsbehandling og derigennem et bedre 
overblik over, om vi opfylder servicemålene.

Desuden vil vi med en selvbetjeningsløsning for mødebooking gøre det lettere for borgere og 
virksomheder at booke og administrere møder med byggesagsbehandlerne.

Opfyldelse af lovkrav x Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål
De sager, som modtages uden om BOM, behandles uden de hjælpefaciliteter, BOM-sager normalt 
tildeles. 

11 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
12 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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Når byggesager behandles uden om BOM: 

 har ansøgeren ikke være igennem de kontroller, som er indbygget i BOM’s 
byggesagsregistrering. Ansøgningen risikerer derfor at være mere mangelfuld og præsenteres 
ikke systematisk og ensartet for modtageren. 

 skal data, som normalt overføres automatisk ved sagsoprettelsen, registreres manuelt, f.eks. 
ansøgers CVR-/CPR-oplysninger, matrikelnr, ejendomsnr, osv.

 mangler sagsbehandleren det overblik og de nyttige redskaber, hun/han ellers ville have haft til 
at håndtere sagen, f.eks. at se de sidste indsendelser, hurtigt at sende beskeder og dokumenter 
eller ændre status, sagsbehandler, myndighed, initiativpligt eller dokumentationskrav på sagen. 

 skal sagsbehandleren tjekke og journalisere mail fra ansøger i stedet for bare at læse og 
besvare dem i sagen, som automatisk popper op, når der er noget.

 kan sagsbehandleren ikke følge med i, om de lovbestemte servicemål for byggesager opfyldes. 
 indgår sagerne ikke i de statistikker, kommunerne modtager fra BOM, så vi kan se, hvordan vi 

opfylder målene for forskellige byggesagstyper. 

Byggesagsenheden har i 2018 fået tildelt ekstra ressourcer for at optimere sagsbehandlingen, og flere af 
de planlagte tiltag i den forbindelse vil give større effekt, hvis alle sager kommer ind på samme måde, 
f.eks:

 har vi via SBSYS Brugerklub investeret i en forbedret systemintegration, som bl.a. tilpasser 
systemet til det nye bygningsreglement og giver et bedre overblik på den enkelte sag ift. 
servicemålene. Beregningen af sagsbehandlingstiden er nemlig ret kompleks.

 arbejder vi internt på gradvist at kunne oprette alle sager fra BOM automatisk. Jo flere sager vi 
får med, desto bedre

Dertil kommer, at projektet ønsker at optimere måden hvorpå borger og virksomheder booker møder 
med sagsbehandlere ved at implementere en digital løsning for mødebooking. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Det er svært at angive et gennemsnitligt merforbrug på sagsbehandlingstiden for sagerne, som løber 
uden om BOM, for der er meget stor variation i sagernes størrelse, kompleksitet og varighed. Det skal 
dog tages i betragtning, at de ovenfor nævnte ulemper på disse sager vil akkumulere merforbrug hver 
gang, sagsbehandleren skal gøre noget i sagen.

For at lykkes med en omlægning er vi nødt til først at adressere årsagerne til, at ansøgerne går udenom 
BOM. Det er komplekst, men vi ved, det bl.a. handler om bedre information, kommunikation og IT-
understøttelse for ansøgeren samt videreudvikling af BOM-integrationen. Det er altså et projekt, som 
kræver nøje planlægning og koordination, inden vi trykker på Start-knappen. 

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Mellem

Omfanget af målgruppen Stor

Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering mellem
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5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 30.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse)
- System/teknologi-udgifter 30.000

II: Effektivisering (drift) -175.000 -175.000 -175.000 -175.000

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)13 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)14 -145.000 -320.000 -495.000 -670.000

Automatisk fakturering af byggesager
 

Business case

Udvalg:By- og Miljøudvalget Aktivitet:   12 Administration

Område: BMO      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Projektets formål er at undersøge om Byggeri og Arkitektur kan opnå en besparelse på driften eller en 
nedsættelse af byggesagsgebyrerne ved at: 

 automatisere den manuelle arbejdsgang omkring fakturering og kreditering af 
byggesagsgebyrer, således at byggesagsbehandleren selv kan fakturere og kreditere direkte fra 
sagen. 

 opnå en bedre kontrol med at gebyrerne bliver betalt.

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål
Faktureringen foretages for så vidt korrekt i dag, men processen kan optimeres yderligere ved at 
automatisere processen og derigennem optimere arbejdsgangene. 

13 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
14 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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Ved samtidigt at indbygge en kontrolfunktion, som melder tilbage fra økonomisystemet, når gebyret er 
betalt, vil sagsbehandleren kunne tilbageholde ibrugtagningstilladelsen, hvis gebyret ikke er betalt. 
Herved vil en del af tabet på restancer og den administrative byrde for Opkrævningen ifm. rykkere 
formentlig kunne reduceres. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Ved ansøgning om byggetilladelser opkræves et byggesagsgebyr, som beregnes ud fra 
sagsbehandlerens timeforbrug på sagen. Der kan faktureres to gange, ifm. byggetilladelse og 
ibrugtagning. Når gebyrerne skal faktureres, sender sagsbehandleren en advis til en medarbejder, som 
herefter fakturerer sagen i økonomisystemet og markerer sagen som faktureret. Det er bl.a. denne 
arbejdsgang, som skal analyseres. 

Teknik og økonomi

 Automatiseringen tænkes lavet vha. integrationsplatformen SBSIP, som er en del af sagssystemet 
SBSYS. SBSIP har teknisk potentialet til at lave integrationen mod økonomisystemet Prisme, men vi 
har lokalt kun brugt SBSIP til Digital Post. 

 Det må påregnes, at vi internt kommer til at bruge tid på projektledelse, konfiguration, 
systemtilpasninger, test samt kompetenceudvikling til at vedligeholde og overvåge integrationen. 
Desuden må vi forvente at skulle bruge konsulenttimer fra Fujitsu til test og konfiguration af 
snitfladen. 

 Vi har for nyligt fået en ny version af Prisme og vi er blevet garanteret, at integrationssnitfladen vil 
tillade de samme funktioner, som den gamle version gjorde. Tidligere har der været oprettet 
integration fra det gamle byggesagssystem GeoEnviron ift. fakturering af byggesager, men denne 
indeholdt ikke kontrolfunktionen for, om gebyret var betalt. Dette forudsætter vi kan løses i den nye 
løsning af Prisme.

 Der er svært at anslå effekten ift. bedre kontrol med restancer, for dels gælder nogle af restancerne 
byggerier, som aldrig blev til noget, og dels vil der altid være ”dårlige” betalere. Desuden er en del af 
restancerne meget langsomme betalere. Dette skal afklares yderligere. 

Organisation 

Ændringen vil indebære en omlægning af eksisterende arbejdsgange og sagsbehandlerne vil være nødt 
til at ændre deres registreringspraksis. F.eks. slås der i dag op i ansøgningen efter oplysninger, som 
overføres til fakturaen, så disse skal findes og placeres på anden vis. Desuden vil kontrolfunktionen ift. 
restancer vil være en ny opgave for sagsbehandlerne. 

Der kommer en del ændringsønsker ift. gebyrer på ansøgninger, f.eks. kan det være en anden, som skal 
betale gebyret, og det vil være derfor være optimalt, at også kreditering kan håndteres automatisk. 
Systemet har i forvejen knapper både til fakturering og kreditering, som kan kobles til 
systemunderstøttelse af funktionen. Der vil dog altid være en korrespondance forbundet både med 
afslag og tilsagn om kreditering, og denne funktion vil stadig blive en opgave for enheden.

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen lille

Omfanget af målgruppen mellem

Omfanget af den tekniske implementering mellem



19

Omfanget af den organisatoriske implementering mellem

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 50.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 25.000

- System/teknologi-udgifter 25.000

II: Effektivisering (drift) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)15 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)16 0 -50.000 -100.000 -150.000

Book en byggesagsbehandler 

Business case

Udvalg:By- og Miljøudvalget Aktivitet:   12 Administration

Område: BMO       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Formålet med projektet er at stille en selvbetjeningsløsning til rådighed for borgere og virksomheder, så 
de kan booke dialogmøder med en byggesagsbehandler omkring byggeprojekter. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål

Det er i forbindelse med komplekse byggesager ofte hensigtsmæssigt at holde forhåndsdialogmøder, 
inden man påbegynder et byggesagsforløb. Borgere i Frederiksberg Kommune har mulighed for at holde 
½ times møder med en byggesagsbehandler uden beregning. 
Møderne kommer som oftest i dag i stand ved at borgerne henvender sig på telefon eller via mail til 
visitationen for byggesager. Hvis et byggeprojekt ikke kan afklares tilstrækkeligt i visitationen, sendes 
henvendelsen videre til afdelingslederen, som så ud fra den medsendte dokumentation og den aktuelle 

15 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
16 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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sagsbelastning i afdelingen vurderer hvilken sagsbehandler, der skal tage det pågældende møde. 
Herefter sætter den valgte sagsbehandler mødet i stand med borgeren. Der bookes mellem 200-250 
møder årligt på denne måde.
 
Den administrative proces omkring dialogmøder kan være ressourcekrævende. I nogle tilfælde skal der 
flere kontakter til, før der er tilstrækkelig dokumentation til at visitere henvendelsen til et møde. Det 
betyder, at flere fagpersoner har brugt tid på at vurdere henvendelsen, inden mødet kan arrangeres, og 
at der dermed går længere tid mellem henvendelsen og mødet.
For borgeren er det alligevel kvalitativt en relativt god proces, som resulterer i gode møder, men en god 
selvbetjeningsløsning vil være en hurtigere og mere direkte vej til målet. Administrativt vil det være en 
fordel, at kun byggesagsbehandleren, som får mødet, skal sætte sig ind i sagen og kvalificere mødet. 
For borgeren vil det ligeledes være en fordel kun at have kontakt med én person.

Andre kommuner har haft rigtig gode erfaringer med lignende tiltag, og vi forventer også, at en 
selvbetjeningsløsning vil kunne forenkle tingene både for borgeren og administrationen, hvis den bygges 
op på den rigtige måde.

Løsningen skal systematisk guide borgeren, så emnet for henvendelsen og de dermed forbundne 
dokumentationskrav afdækkes og opfyldes. Dermed bliver det muligt at tilknytte de relevante 
sagsbehandlerressourcer til mødet, så borgeren kan vælge et ledigt tidspunkt i kalenderen. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 

Der er ud fra en indledende sondering ikke tvivl om, at den skitserede selvbetjeningsløsning vil være 
teknisk mulig at lave, men valget af system og leverandør må bero på en nærmere undersøgelse af 
mulighederne i samarbejde med It-afdelingen. 
Dels skal omkostningerne stå mål med det forventede udbytte, og dels skal det valgte system gerne 
have et anvendelsespotentiale i andre sammenhænge. Det skal desuden afdækkes, om der er 
eksisterende løsninger i kommunen, som vil kunne dække behovet.  

Man kan ikke forvente, at alle borgere vil gå direkte til selvbetjeningsløsningen. Visitationen vil stadig i et 
vist omfang skulle bruge tid på at vurdere og henvise borgerne til løsningen, men vi vurderer, at 
løsningen alligevel vil give en effektivisering.

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen mellem

Omfanget af målgruppen stor

Omfanget af den tekniske implementering mellem

Omfanget af den organisatoriske implementering mellem

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022
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I: Anlægsinvestering 100.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 20.000

- System/teknologi-udgifter 80.000

II: Effektivisering (drift) 0 -50.000 -50.000 -50.000

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)17 0 -50.000 -50.000 -50.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)18 100.000 50.000 0 -50.000

Analyseprojekt af potentialer ved Streetview og lidar bymodel 

Udvalg:Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: BMO        SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Projektet har til formål at analysere potentialerne ved brugen af streetview- og lidar teknologi i 
sagsbehandlingen på visse serviceområder i By- og Miljøområdet med henblik på at få projektet med i 
Digitaliseringsplan 2020. 

By- og Miljøområdet har en antagelse om, at teknologierne vil kunne medvirke til hurtigere 
sagsbehandling ved at mindske antallet af fysiske besigtigelser og tilsyn på udvalgte ydelsesområder i 
forvaltningsområdet. Samtidig ønsker vi at afdække, hvordan data indsamles mest fordelagtigt:  Skal 
løsningen købes gennem en ekstern leverandør,eller skal kommunen selv købe den nødvendige hard- 
og software. Dette ønsker vi begrundet igennem en mere dybdegående analyse.

Lidar er en sammenstilling af ordene ”light” og ”radar” og er en teknologi til at indsamle store mængder af 
afstandsmålinger med høj præcision. Lidar-afstandsmålinger foretages ved, at der udsendes laser-pulser 
med høj frekvens samtidigt med, at de enkelte pulser, typisk ved hjælp af et spejl, drejes ud i forskellige 
retninger. Den tid, det tager de enkelte pulser at ramme et objekt og blive reflekteret tilbage til laseren, 
kan bruges til at beregne afstanden.

Der er i de senere år sket en positiv udvikling i teknologierne til blandt andet at dokumentere byrum. 
Dette ses blandt andet i tilgængeligheden af de online-tjenester, som den almindelige forbruger har 
adgang til, men også i de mere specialiserede markedsløsninger, som er målrettet det kommunale virke 
- herunder Streetview-løsninger og 3D-bymodeller baseret på Lidarteknologi og højdemodeller. Data er 
blevet billigere at producere og i en utrolig god kvalitet. 

Den høje kvalitet af billedmaterialet gør det muligt at se på billeder af byen med en meget større 
præcision og opløsning end tidligere og fra forskellige vinkler. Dette muliggør eksempelvis på 
vejstrækninger/-arealer, bygninger og facader, at der kan: 

17 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
18 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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 laves præcise opmålinger (med få centimeters afvigelser). 
 laves besigtigelser og/eller tilsyn uden at skulle opsøge stedet
 afsøges for huller eller andre forhold, der skal udbedres
 kontrolleres for skiltning eller mangel på samme på baggrund af billedmateriale
 testes fx ift. skyggevirkninger og afstandsforhold ved planlagte byggerier 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål

 Borgere og virksomheder oplever en hurtigere sagsbehandling. 
 Antallet af fysiske besigtigelser og tilsyn reduceres og frigør derfor tid til yderligere 

sagsbehandling, der ellers ville være gået til transport 
 Billeddokumentationen af byen er til hver en tid så opdateret og tilpas målfast, at det kan indgå 

som dokumentation i fx byggeprojekter eller tilsyn.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Billedinformationen indsamles ved hjælp af særlige 360 graders kameraer med lidar-teknologi 
fastmonteret på en bil, som kører på samtlige veje i Frederiksberg Kommune. De indsamlede data 
processeres herefter af en ekstern leverandør eller af kommunen selv ved hjælp af særlig software, som 
blandt andet slører alle ansigter og nummerplader, og laver de ønskede opmærkninger af byudstyr etc. 
Afslutningsvis bliver data gjort tilgængelige for kommunens medarbejdere via kommunens egne GIS-
løsninger. 

Vi har ved udarbejdelsen af business casen baseret udgifterne på, at vi køber ydelserne fra en ekstern 
leverandør. En alternativ model er, at vi selv indkøber den nødvendige soft- og hardware for selv at 
kunne indsamle data. Dette vil bl.a. muliggøre, at kommunen kan indsamle data med en højere frekvens 
– fx kvartalsvist eller halvårligt, hvis dette ønskes. Til gengæld kræver det, at kommunen skal opbygge 
egne kompetencer ift. brugen af hard- og software. Analysen skal således også afdække hvilken model, 
der er mest rentabel for kommunen. 

De estimerede driftsudgifter er baseret på, at: 

 data fra 200 km vejstrækning på Frederiksberg (stier er undtaget)
 data leveres én gang årligt
 datamaterialet er renset for personfølsomme oplysninger (ansigter sløret, nummerplader skjulte 

etc.)
 byudstyr, huller i veje m.m. ikke er opmærket i datamaterialet. 

Driftsudgifterne er endvidere baseret på, at vi opnår en fordelagtig pris, hvis vi køber data sammen med 
Københavns Kommune og er fleksible overfor, hvornår kørslerne gennemføres på året (data indsamles 
ikke i perioder med regn og sne). 

Afslutningsvist forudsættes det, at der er tilladelse til at lave ”fjerntilsyn- og besigtigelser” i de respektive 
lovgivninger for de berørte afdelinger. Det skal undersøges nærmere i takt med projektet rulles ud til 
forskellige faggrupper i forvaltningen. 

Afhængigt af kørselsfrekvensen vil Frederiksberg Kommune og dennes ansatte blandt andet kunne 
anvende billedmaterialet i byggesagsbehandlingen, på miljøområdet eller i vedligeholdelsen af byens 
infrastruktur. De konkrete målgrupper afklares, når den endelige løsning vælges. 
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Afhængigt af kommunens behov og økonomi vil det også være muligt at få opmærket byudstyr, såsom 
skilte, strømskabe, lygtepæle, trafiklys m.m. Projektet skal endvidere afklare, om det er rentabelt at 
anvende kunstig intelligens til at lave disse opmærkninger. 

Det er vores vurdering, at analysens omkostninger er nødvendige og rimelige set ift. det store potentiale 
ved en praktisk implementering af teknologierne.  

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen mellem

Omfanget af målgruppen mellem

Omfanget af den tekniske implementering Stor

Omfanget af den organisatoriske implementering mellem

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 150.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 50.000

- System/teknologi-udgifter 100.000

II: Effektivisering (drift) 0 0 0 0

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)19 0 0 0 0

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)20 150.000 150.000 150.000 150.000

SSA-projekter

Udvikling af fagsystemerne Sensum og Bosted på Socialområdet 

Business case

19 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
20 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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Udvalg:Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: SSA       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Projektet består af flere dele: indkøb af digital understøttelse af KRAP-metoden i fagsystemet Sensum 
samt et tilkøb og implementering af en ADFS-integration i Sensum, der muliggør single sign-on. 
Derudover iværksættes et pilotprojekt omkring udviklingen af et sundhedsfagligt modul. 

Sensum Bosted: Digital understøttelse af KRAP-metode 

Medarbejdere i Socialafdelingen har gennemført uddannelse i KRAP (Kognitiv, ressourcebaseret og 
anerkendende pædagogik) som er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og 
en ressourcefokuseret metode. I forlængelse af kompetenceudviklingsforløb er der opstået et behov for 
digital understøttelse af metoden i fagsystemet Sensum. Projektets formål er, i samarbejde med 
leverandøren af fagsystemet, at afdække og udvikle mulighed for at arbejde med KRAP-metodens 
redskaber i fagsystemet Sensum.

En digitalisering skal afløse nuværende Word-funktion og derved muliggøre understøttelse af arbejdsflow 
og metodeværktøjer med fokus på genbrug af data og sammenhæng med øvrige 
dokumentationsopgaver i fagsystemet.

En eventuel effektivisering vil være i forhold til et kvalitetsløft og ikke en ressourcemæssig besparelse, 
da der er tale om ny metode/dokumentationsopgave i Sensum. 

Single sign-on til fagsystem: (ADFS integration)

Der skal tilkøbes og implementeres en ADFS-integration i fagsystem Sensum, der muliggør Single sign-
on.

Single sign-on er et kvalitetsløft, som muliggør direkte adgang til Sensum, når brugere har identificeret 
sig via login på den enhed, der arbejdes på.

Sundhedsfaglig dokumentation og understøttelse af risikobaseret tilsyn
Fagsystemet Sensum har afsæt i Servicelovens voksenbestemmelser og understøtter metodemæssigt 
Voksenudredningsmetoden. Flere bosteder i kommunen udfører også sundhedsfaglige opgaver og har 
derved en række dokumentationsopgaver og pligter (sårpleje, blodsukkermåling etc.).

Projektets formål er at sikre, at fagsystem understøtter dokumentationskrav af sundhedsfaglige opgaver 
og sikre, at krav fra Styrelsen for patientsikkerhed imødekommes.

Der er tale om både faglige krav ift. eksempelvis de 12 sygeplejefaglige opmærksomhedspunkter samt 
en række tekniske specifikationer i form af krav til systemlog, feltbeskrivelser og lignende.

Der arbejdes i øjeblikket på leverandørsamarbejde om pilotprojekt om udvikling af et ”Sundhedsfagligt 
Modul”.  

Opfyldelse af lovkrav x Kvalitetsløft x Effektivisering

2. Projektets kvalitative mål
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Projektets kvalitative mål er at sikre efterlevelse af gældende lovkrav, optimere arbejdsgange samt at 
følge med tiden ift. at digitalisere understøttelse af pædagogiske metoder på socialområdet. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Det er usikkert, om de enkelte dele når at blive færdigudviklet.

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Lille

Omfanget af målgruppen Lille

Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering Lille 

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Vedrørende KRAP

 En eventuel effektivisering vil være i forhold til et kvalitetsløft og ikke en ressourcemæssig 
besparelse, da der er tale om udvikling af ny metode/dokumentationsopgave i Sensum. 

Vedrørende Sundhedsfaglig dokumentation og understøttelse af risikobaseret tilsyn

 Der er tale om et udviklingspilotprojekt 

Vedrørende Single sign-on

 Der er tale om et kvalitetsløft og få sekunders besparelse på login.

Etableringsudgifter til modulerne og snitfladerne samt projektledelsesressourcer er omkostningstunge, 
og SSA finansierer mindst halvdelen af projektet selv.

 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 250.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 150.000

- System/teknologi-udgifter 100.000

II: Effektivisering (drift) 0 -50.000 -50.000 -50.000

III: Driftsudgifter 0 50.000 50.000 50.000

IV: Netto-effektivisering (drift)21 0 0 0 0

21 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
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Akkumuleret total (Tilbagebetaling)22 250.000 250.000 250.000 250.000

22 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksforbindelse på Socialområdets 
tilbud 

Business case

Udvalg:Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: SSA       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Flere og flere af arbejds- og dokumentationsopgaver på Socialområdets tilbud stiller krav til et fleksibelt 
fagsystem og mulighed for at anvende mobile enheder. Dette gælder for eksempel ved 
medicinudlevering og ved arbejdet med at progressionsmåle borgers mål og delmål.

Forudsætningen er en afdækning af hvor mange af kommunens tilbud, der har trådløs adgang til 
Frederiksberg kommunens administrative netværk.

Det er endvidere nødvendigt at få kortlagt hvor mange tilbud/medarbejdere der har adgang til 
eksempelvis tablets og mobiltelefoner, og hvorvidt deres devices er tidssvarende.

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering

2. Projektets kvalitative mål
At følge med tiden og sikre et fleksibelt fagsystem gennem anvendelse af mobile enheder.  

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Projektet er et analyseprojekt, og der forventes ikke at være særlige udfordringer ifm. kortlægningen.

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Lille

Omfanget af målgruppen Lille

Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering Lille

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer:

En effektivisering vil være i forhold til et kvalitetsløft og ikke en ressourcemæssig besparelse, 

da der er tale om et analyse- og kortlægningsprojekt.
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Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 200.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 100.000

- System/teknologi-udgifter 100.000

II: Effektivisering (drift) 0 -25.000 -25.000 -25.000

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)23 0 -25.000 -25.000 -25.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)24 200.000 175.000 150.000 125.000

Udvikling af fagsystemet Fasit på Arbejdsmarkedsområdet 

Business case

Udvalg:Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: SSA       SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Arbejdet i fagsystemet Fasit på Arbejdsmarkedsområdet er præget af hurtig udvikling i krav, lovgivning 
og behov. Det kræver, at området rent teknisk følger med for at kunne levere den bedst mulige service til 
borgerne og sikre rettidighed og høj kvalitet i sagsbehandlingen. Helt konkret er der til Fasit tale om 
følgende kommende moduler, snitflader og funktioner:

 Udvidet integration med Vitas

 Virksomhedsservice

 Direkte link til borger

 Indlæsning af fremmøderegistreringer (fra Ludos)

 Integration til FVDB

 Integration til Interne regler

 Prognoseværktøj

23 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
24 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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 Planlægningsværktøj

Opfyldelse af lovkrav x Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Projektets kvalitative mål
Projektet har til formål at sikre, vi følger med udviklingen på arbejdsmarkedsområdet og efterlever 
gældende lovgivning. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Det er usikkert om de enkelte dele når at blive færdigudviklet.

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Lille

Omfanget af målgruppen Mellem

Omfanget af den tekniske implementering Mellem

Omfanget af den organisatoriske implementering Mellem

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Effektivisering vil være i forhold til dels sikring af lovmæssige krav og systemmodernisering og dels være 
et kvalitetsløft, men der vil kun være begrænsede ressourcemæssige besparelser.

Modulerne, snitflader, projektledelse samt drift er omkostningstungt. SSA finansierer hermed mindst 
halvdelen af projektet selv.

 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2019 BO2020 BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 200.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 100.000

- System/teknologi-udgifter 100.000

II: Effektivisering (drift) 0 -50.000 -50.000 -50.000

III: Driftsudgifter 0 50.000 50.000 50.000

IV: Netto-effektivisering (drift)25 0 0 0 0

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)26 200.000 200.000 200.000 200.000

25 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
26 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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Velfærdsteknologi: Roterbare senge på plejecentre 

Business case

Udvalg:Sundheds- og omsorgsudvalget Aktivitet:   40 Omsorg

Område: SSA      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Til budget 2017 blev der i Digitaliseringsplanen afsat midler til at igangsætte en pilotafprøvning af 
roterbare plejesenge i regi af Smart Sundhed – jf. bilag 1 Status for arbejdet med at identificere nye 
investerings- og effektiviseringsforslag til Digitaliseringsplanen 2019.

På baggrund af erfaringerne fra pilotafprøvningen foreslås det, at der foretages en yderligere investering 
og dertil effektivisering i roterbare senge.  

Formålet med roterbare senge er:

 at genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv for borgeren på plejecenter på trods af 
funktionsnedsættelse

 at forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved forflytninger for personalet
 at reducere tiden, som personalet bruger på at hjælpe borgeren i eller op ad sengen.

Sengene er et supplement til andre teknologier og vil ikke være en forbedring for alle borgere. Baseret 
på erfaringer fra andre kommuner vurderes det, at ca. 5% af beboere på et plejecenter kunne have 
glæde af sengene. 

Der er to forskellige typer af roterbare plejesenge: 

1. Den fuldautomatiske seng kan med et enkelt tryk på en fjernbetjening køre sengen op i 
stoleposition og roteres vinkelret ud mod rummet. Herfra får brugeren en lettere udstigning af 
sengen og en evt. lettere overgang til eksempelvis kørestol, stålift eller lignende. 

For den optimale anvendelse af den fuldautomatiske plejesengseng, der ca. koster det dobbelte 
af den halvautomatiske plejeseng, skal brugeren kunne forflytte sig selv. 

2. Den halvautomatiske seng kan med et enkelt tryk på en fjernbetjening ligeledes køre sengen op i 
stoleposition, hvorefter personalet løsner et greb således, at sengen nu kan roteres vinkelret ud 
mod rummet. Brugeren får igen en naturlig og lettere ind- og udstigning af sengen og eventuelt 
overgang til kørestol, stålift eller lignende. 

Erfaringerne fra pilotprojektet har vist, at det især er den halvautomatiske seng, som skaber størst værdi 
for borgere og personalet. Ligeledes er erfaringer fra andre kommuner, at anvendelse af den 
halvautomatiske plejeseng kan reducere behovet for 2 hjælpere til 1 ved forflytning og derudover 
reducere tiden, personalet bruger på forflytninger. Derudover kan brugeren forflyttes ud og ind af sengen 
uden berøring fra plejepersonalet, hvilket er en stor gevinst for smertepåvirkede borgere, ligesom mange 
demente har ubehag ved berøring.

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft X Effektivisering X

2. Projektets kvalitative mål
Gevinsterne og de kvalitative mål ved at investere i en roterbar plejeseng er på sigt:
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 Øge borgernes mobilitet og livskvalitet ved at gøre ind- og udstigning i/af en seng til en mere 
selvhjulpen, rolig og værdig situation for borgeren 

 Reducere antallet af borgere, der har behov for 2 hjælpere i forbindelse med ind- og udstigning 
i/af senge

 Forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved forflytninger, herunder at personalet kan udføre 
forflytninger med mere hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, reducere tunge løft og belastende 
arbejdsstillinger.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
I Frederiksberg Kommune er der implementeret en ny forflytningspolitik på alle plejecentre og på 
Døgnrehabilitering, ligesom der er arbejdet med forflytningsteknologi 2-1. Arbejdet med at implementere 
forflytningsteknologier og gå fra 2 til 1 har ført til mere effektive arbejdsgange, og der er i 2016 og 2017 
gennemført større effektiviseringer. Det blev i 2016 vurderet, at 80 procent af de beboere på 
plejecentrene, der har behov for hjælp, forflyttes af en medarbejder. Dertil kommer, at størstedelen af de 
beboere, der har brug for hjælp til at komme ud af sengen, også har behov for hjælp til at komme derfra 
og over i en kørestol el. lign. 

Ved hjælp af en roterbar seng kan en borger eksempelvis rejses til siddende position, hvorfra 
medarbejderen kan anlægge et lille sejl. Dette er enkelt og mere tidsbesparende end at skulle anlægge 
et stort sejl, hvor borgeren ligger i sengen. Dels vil kombinationen af en roterbar seng og en lift kunne 
gøre antallet af forflytninger med en person endnu større, idet nogle borgere ikke kan forflyttes med én 
person med de redskaber, der er tilgængelige i dag. 

Den estimerede tidsbesparelse beror på en vurdering af forskellige muligheder for at spare tid. Det kan 
både være muligheden for kun at være en medarbejder, men det kan også være muligheden for at 
hjælpe en borger hurtigere til siddende position (med eks. to medarbejdere), eller at en borger selv kan 
komme til siddende position. Ligeledes vil gevinsterne variere, alt efter hvilken situation og målgruppe 
der er tale om – i nogle tilfælde vil det handle om et forbedret arbejdsmiljø, kvalitet for borgerne eller 
sparet tid og i andre tilfælde en kombination af dem alle. Det skal bemærkes, at ikke alle plejecentre har 
en loftslift, hvorfor de roterbare senge vil være særligt egnede her. Den samlede beregnede 
effektivisering er baseret på en kombination af flere faktorer, som tilsammen giver mulighed for at opnå 
en effektivisering. 

For at understøtte den optimale udnyttelse af de roterbare senge afsættes der 50.000 kr. til at indkøbe 
hjælperedskaber, eks. sejl og tryksårsmadrasser samt 30.000 kr. til implementeringsstøtte. 

Erfaringen fra pilotprojektet og andre kommuner har vist, at det ca. tager et ½ år at implementere 
løsningerne, på en måde, så de skaber den forventede værdi. Derfor beregnes der med en 50 % 
effektivisering det første år.    

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Mellem

Omfanget af målgruppen Stor

Omfanget af den tekniske implementering Mellem

Omfanget af den organisatoriske implementering Stor
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5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl) BO2019 BO2020 BO2021 BO2022

(-)=budgetforbedring

I: Anlægsinvestering 540.000 0 0 0

- Implementeringsomkostninger
(herunder projektledelse)

- System/teknologi-udgifter 540.000

II: Effektivisering (drift) -105.000 -210.000 -210.000 -210.000

III: Driftsudgifter 4.000 15.000 15.000 15.000

IV: Netto-effektivisering (drift)27 -101.000 -195.000 -195.000 -195.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)28 439.000 244.000 49.000 -146.000

Velfærdsteknologi: Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet 

Business case

Udvalg:Socialudvalget Aktivitet:   73 Tilbud til voksne med særlige behov

Område: SSA      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
I takt med at målgruppen på de sociale tilbud bliver ældre, stiger målgruppens behov for hjælp ift. pleje 
og forflytning. Det betyder grundlæggende, at pædagogpersonalet skal udføre flere pleje- og 
forflytningsopgaver i forhold til tidligere, som de i udgangspunktet ikke er uddannet i. Ligeledes vurderes 
det, at personalet i begrænset omfang er bekendt med de teknologiske løsninger, som findes på 
markedet, og som kan understøtte forflytnings- og hygiejneområdet. 

Formålet med projektet er at indkøbe teknologier og understøtte en opkvalificering af kompetencer 
indenfor forflytning og hygiejneområdet samt sikre et effektivt match mellem arbejdsopgaver og 
”teknologier/løsninger”, jf. bilag 1 Status for arbejdet med at identificere nye investerings- og 
effektiviseringsforslag til Digitaliseringsplanen 2019. Dette skal ske med udgangspunkt i borgernes og 
medarbejdernes udfordringer, således at det sikres, at der investeres i hjælpemidler, der kan skabe 
kvalitet for borgeren og medarbejderne samt effektivitet for organisationen. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft X Effektivisering X

27 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).
28 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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2. Projektets kvalitative mål
Forslaget omhandler kompetenceløft af pædagoger ift. pleje og forflytningsopgaver og fokus på at sikre 
de rigtige kompetencer ift. pleje- og forflytningsopgaver. Det vurderes i et arbejdsmiljøperspektiv, at der 
kan opnås relativ stor værdi ved at arbejde målrettet med uddannelse og opkvalificering af personalet. 

På sundhedsområdet er der indført forskellige teknologier på forflytnings- og hygiejneområdet, som 
vurderes også at kunne skabe effekt på socialområdet ift. bedre arbejdsmiljø, øget kvalitet for borgere og 
øget effektivitet. Da målgruppen på socialområdet har mange og forskelligartede behov og udfordringer 
ift. hygiejne og forflytning, foreslås det, at der arbejdes med en ”pakkeløsning” af teknologier frem for en 
specifik teknologi. En pakkeløsning skal understøtte, at der arbejdes bredt med forflytning- og 
hygiejneområdet, samt at personalet skal være til at identificere målgrupper og 
arbejdsopgaver/arbejdsgange, der kan forbedres. Dette skal ske ved kompetenceløft i selve udførelsen 
af pleje og hygiejneopgaver samt ved at introducere medarbejdere til teknologiske løsninger.  

Den samlede effektivisering opnås ved højere kvalitet i arbejdsmiljø og bedre effektivitet i arbejdsgange. 
Da effektiviseringen pr. borger vil variere afhængigt af borgers udfordringer og nuværende arbejdsgange, 
er det vurderet, at der samlet set kan opnås en effektivisering på 200.000 kr. pr. år. Det første år af 
projektet indhentes der dog ikke nogen effektivisering, da det vurderes at tage et år at implementere de 
nye løsninger og justere arbejdsgangene. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Det samlede investerings- og effektiviseringspotentiale er beregnet ved at opgøre det samlede antal 
borgere på de botilbud, hvor der vurderes at være et udviklingspotentiale ved indførelsen af forflytnings- 
og hygiejneløsninger. Der investeres samlet set 700.000 kr. over en fireårige periode til at understøtte 
realiseringen af de forventede gevinster. Dette skal finansiere forskellige hjælpemidler, såsom 
forflytningsplatforme, badestole, stoleforflyttere, strømpepåtagere, mindre hygiejneredskaber samt 
implementeringsunderstøttende aktiviteter.

Det er kompliceret at implementere forflytnings– og hygiejneløsninger på socialområdet. Dette skyldes 
flere forhold, fx at forflytningsområdet ikke er et fagområde, som traditionelt ligger tæt på pædagogers 
faglighed. Det betyder, at der skal arbejdes intensivt med at skabe motivation og fastholdelse af 
medarbejdernes nysgerrighed og fokus på forflytning og hygiejneområdet. Dette forudsætter, at der 
kommer ressourcer udefra til at understøtte, at løsningerne indarbejdes i alle arbejdsgangene (dag, aften 
og nat) og tages korrekt i brug.

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Stor

Omfanget af målgruppen Lille

Omfanget af den tekniske implementering Mellem

Omfanget af den organisatoriske implementering Stor

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Hele kr. (2019–pl) BO2019 BO2020 BO2021 BO2022

(-)=budgetforbedring
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I: Anlægsinvestering 500.000 50.000 50.000 50.000

- Implementeringsomkostninger
(herunder projektledelse) 100.000

- System/teknologi-udgifter 400.000

II: Effektivisering (drift) 0 -200.000 -200.000 -200.000

III: Driftsudgifter 0 25.000 25.000 15.000

IV: Netto-effektivisering (drift)29 0 -175.000 -125.000 -135.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)30 500.000 375.000 250.000 115.000

Omsorgsjournal som platform for ”Smart Sundhed”
Business case

Udvalg:Sundheds- og omsorgsudvalget Aktivitet:   40 Omsorg

Område: SSA - Sundheds- og Omsorg SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 

”Smart Sundhed” er SSA’s strategiske ramme og plan, der med fokus på borgernes behov skal sikre 
sammenhængende digitale løsninger på sundheds- og omsorgsområdet.

Et nyt omsorgssystem er implementeret i 2018, der skal være platformen, som skal binde områdets 
nuværende og kommende digitale løsninger sammen. Columna Cura (Cura) er den nye omsorgsjournal, 
der skal understøtte mere effektive arbejdsgange for medarbejderne via et mere overskueligt og 
opdateret overblik over deres opgaver. Ligeledes vil Cura gøre det muligt at borgerne kan få adgang til 
deres egne data/informationer.

Cura er bygget som en platform, hvor der løbende kan tilføjes flere funktioner end dem, som er en del af 
standardpakken. Det gøres ved at eksterne leverandører kan etablere integrationer til Cura og dermed 
udvikle egne funktioner til Cura. For at udnytte denne mulighed skal SSA skabe et samarbejde mellem 
leverandøren af Cura og leverandører af andre it-systemer, der kan udbygge funktioner i Cura, og 
dermed øge den samlede gevinst ved Cura.

2. Projektets kvalitative mål

29 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).
30 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. 
Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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 Mindre tid brugt på koordinering og logistik ved at data fra Cura udstilles på nye måder for 
medarbejdere, så de f.eks. i fællesskab kan vurdere hvilke borgere, hvor det er særligt vigtigt 
med en bestemt faglig indsats. 

 Bedre  beslutningsstøtte for ledere og medarbejdere, f.eks. ved at systematisere data for 
medarbejdere, så de kan give den rette indsats på det rigtige tidspunkt til borgeren. 

 Gøre borgere i stand til at varetagere flere opgaver selvstændigt ved at bruge Cura til at 
planlægge kommunens indsats ift. egen hverdag, f.eks. ved at give borgeren mulighed for at 
booke tider selv. 

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder
 

Projektet er baseret på at eksterne leverandører kan etablere integration til Cura-data, således at der kan 
trækkes data ud af Cura og føres data tilbage til Cura. Forslaget er forbundet med en vis usikkerhed, da 
det erfaringsmæssigt er kompliceret at etablere disse integrationer. Udover at etablere integration vil der 
ligeledes skulle gennemføres en udvikling- og implementeringsproces af de nye digitalt understøttede 
arbejdsgange. 

For at understøtte udviklings- og implementeringsarbejdet gennemføres der i efteråret/vinter 2018, i 
forbindelse med næste status for Smart Sundhed, en evaluering af projekterne. Evalueringen vil belyse 
status for integrationen og de foreløbige erfaringer med at indføre digitalt understøttede arbejdsgange 
samt muligheden for at realisere de forventede gevinster. Ligeledes vil der være fokus på at afdække 
hvilke behov og udfordringer, som kan løses via de digitale løsninger. Hvis der ikke kan identificeres de 
forventede gevinster, vil andre muligheder blive undersøgt frem mod vedtagelse af Digitaliseringsplan 
2020. 

Til gennemførelse af indsatsen skal der investeres i: 
 Etablering og systemtilpasning 
 Etablering af integration mellem Cura og leverandører af andre løsninger. 
 Projektledelse, evaluering af leverandørers løsninger og etablering af tæt samarbejde med 

leverandøren af Cura. 

4. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Mellem

Omfanget af målgruppen Stor

Omfanget af den tekniske implementering Mellem

Omfanget af den organisatoriske 
implementering

Stor

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Hele kr. (2019–pl) BO2020
(-)=budgetforbedring

B2019
 

BO2021 BO2022

I: Anlægsinvestering 300.000 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse)
- System/teknologi-udgifter 300.000

II: Effektivisering (drift) 0 -200.000 -400.000 -400.000
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III: Driftsudgifter 200.000 200.000 200.000 200.000

IV: Netto-effektivisering (drift)[1] 500.000 0 -200.000 -200.000

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)[2] 500.000 500.000 300.000 100.000


