
Chefteamindstilling: Finansiering af VT-ressourcepersoner til CTEV på Vikærgården 

Den 16. november 2018, Strategi & Udvikling  

Baggrund: 
Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi (CTEV) på Vikærgården (VG) har eksisteret siden maj 
2014. CTEV ledes af CFT og er bemandet med 4 sundhedsfaglige ressourcepersoner (2 x fys, ergo og sy-
geplejerske) i delte ansættelser mellem drift og udvikling, som er med til at sikre en smidig formidling af 
behov, teknologiske muligheder og potentialer for teknologiudvikling. Desuden er der ansat en velfærds-
teknologi-assistent (tidligere sosu på VG), som udfører it-pedelfunktioner og andre praksisnære opgaver.  
CTEV´s primære bidrag i MSO har været og er: 
1) Teknologiunderstøtte af den daglige drift på Vikærgården, herunder udredning, behandling, rehabilite-

ring, pleje, dokumentation, kommunikation, administration, rengøring, tøjvask, forplejning. 
2) Træning og kompetencer til borgere, så de bedre er i stand til at bruge teknologi efter hjemkomst fra 

ophold på VG 
3) Test og validering af teknologier til effektiviseringsforslag / sparekatalog 
4) Kravspecifikationer og produktafprøvning i f. m. udbud af VT og hjælpemidler 
5) Fungerer som flagskib og tiltrækker virksomheder, studerende, nationale og internationale gæster 
En væsentlig del af budgettet er udløbet, og CTEV vil blive nedlagt 1.1.2019, hvis ikke der findes ny finan-
siering. Uden ny finansiering vil den faste årlige bevilling på 0,5 mio. kr. svarende til en fuldtidsstilling blive 
anvendt til understøttelse af en kraftigt prioriteret og afgrænset del af driften på VG. Arbejdet vil foregå un-
der ledelse af Vikærgården selv, og CFTs rolle vil alene være at bistå arbejdet i mindre omfang.  

Beslutninger: Chefteamet beslutter at: 

• CTEV videreføres fra 1.1.2019 – 31.12.2020 (2 år) med den nuværende bemanding og organi-
sering. CTEV vil have fokus på driftsunderstøttelse af VG, hvor vægten i første omgang fortsat 
vil være på implementering af solopleje ved brug af VT, samt implementering af de teknologier, 
som er bevilget oktober 2018. Yderligere vil der være fokus på test af teknologier til fremtidige 
indsatser/effektiviseringer i MSO, bistand ved udbud mv. Finansieringsbehov 1 mio. kr. pr. år. 
Indsatsen vil blive evalueret efter første år og med afsluttende evaluering efter år 2. 

Effekt og målopfølgning: 
• Borgerne på VG opnår det højest mulige funktionsniveau på kortest mulig tid (inden for den tilgængelige 

normering) med fokus på værdighed og kvalitet i indsatsen. Der arbejdes på at forberede hjemkomsten 
med relevant teknologiunderstøttelse - hvilket forventes at kunne registreres på et fald i antal genophold 
på VG 

• Medarbejderne arbejdsmiljø forbedres - hvilket forventes at kunne registreres på fald i antal sygedage. 

• Den personlige pleje foregår solo og så effektivt som muligt - hvilket forventes at kunne registres på 
Vikærgårdens budget. 

• Der er løbende en portefølje af forslag til nye teknologistøttede indsatser / spareforslag til brug i MSO 
generelt (plejehjem, hjemmepleje, sundhedsenheder).  

• Vikærgården vil fortsat være førende og vise vejen i praksis anvendelse af VT og vil fortsat tiltrække at-
traktive samarbejdspartnere. 

Implementering:  

Der vil blive udarbejdet en målplan for 2019 i samarbejde med chefen for Akut og Rehabilitering og vel-
færdsteknologichefen, som vil blive forankret i Styregruppen for Velfærdsteknologi. CFT vil evaluere ind-
satsen efter et år og orientere CT om status (ultimo 2019) men først efter år to vil effekterne være slået 
igennem, og der vil blive gennemført en effektevaluering senest oktober 2020, som grundlag for en fremti-
dig permanent bevilling.  

 

 

Kommunikation: 
Beslutningen vil blive formidlet i Det faglige hjørne med fokus på, hvad områderne kan forvente af tilbuddet på 
Vikærgården.  
Det vil også være relevant med en artikel i Vital, hvor der fortælles om borgere, som har haft positiv effekt af 
teknologierne på Vikærgården.  
 
Formidlingsindsatsen vil blive koordineret med Kommunikation. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Akut og Rehabilitering, Økonomi 

    

Ansvarlig leder/afdeling: Ivan Kjær Lauridsen/CFT 

Deltager på mødet: Inger Kirk Jordansen/CFT 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  Foreslås finansieret af fælles 
budgetmidler ved prioritering i 
detailbudgettet. 

x 

Der vil være tale om en 2-årig investering, hvor de forventede effekter skal påvises i praksis i løbet af 2020. Det 
foreslås, at finansiering tages fra MSO´s fælles opsparing. 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

 1 mio. kr.  

 

1 mio. kr. 

 

 

Finansieringen forudsætter, at det nuværende årlige budget på 0.5 mio. kr. bibeholdes.  

 

 

   Dags dato  Jan 2019  Ultimo 2019 Oktober 2020  

    
Midlertidigt budget Chefteam-møde Godkendelse af målplan for VT-

indsatsen på VG i 2019 
Evaluering af VT-indsatsen fore-
lægges CT til orientering  

CT-indstilling med anbefaling til 
fremtidig finansiering 

 



Referat: 

Chefteamet besluttede at: 

• CTEV videreføres fra 1.1.2019 – 31.12.2020 (2 år) med den nuværende bemanding og organisering. Fokus for CTEV samles i en større plan med 

større vægt på implementering –også ind i hjemmeplejen. Finansieringsbehov 1 mio. kr. pr. år. Indsatsen vil blive evalueret efter første år, så der er 

mulighed for ændret kurs - og med afsluttende evaluering efter år 2. 

 


