
  

Aftale om støtte fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi 
 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte med finansloven for 2008 i 
alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af afprøvning og udbredelse af ny tek-
nologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give 
mere tid til opgaver, der direkte berører borgerne. Sigtet er at investere i kloge løs-
ninger, der tager udgangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme ressourcer, hvis 
vi gør bedre brug af ny teknologi og organiserer os smartere. 
 
ABT-fonden kan støtte en bred vifte af opgaver i den offentlige sektor. Løsningerne 
kan være mangeartede, spændende fra rengøring ved hjælp af robotstøvsugere på 
plejecentre til brug af avanceret telemedicin på sygehusene. Fælles for projekterne er, 
at de skal bidrage til, at arbejdsopgaver gøres overflødige eller lettere og hurtigere for 
medarbejderne at løse. Derved skabes der rum for medarbejderne til at løse opgaver, 
hvor de er i direkte kontakt med borgerne.  
 
Med aftalen om finansloven for 2009 afsatte regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance i alt 203,2 mio. i 2009, 41,9 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. i 2011 til konkre-
te projekter, der alle afprøver perspektivrige, innovative løsninger i praksis.  
 
I foråret 2009 afsatte regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance endvidere 
37,7 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til konkrete projekter.  
 
Parterne er med nærværende aftale enige om at udmønte yderligere i alt 354 mio. kr. i 
2010, hvoraf de 125,9 mio. kr. afsættes til 25 konkrete projekter på baggrund af be-
dømmelsesudvalgets faglige vurderinger. Herudover reserveres op til 119,6 mio. kr. 
til projektet Fælles medicinkort i 2010. Endelig reserveres 99,5 mio. kr. til udmønt-
ning af midler til nye projekter i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 
2010 samt 9 mio. kr. til administration i 2010.  
 
Projekterne igangsættes i starten af 2010 og afsluttes i 2011 eller 2012. Alle 25 pro-
jekter er demonstrationsprojekter, hvor løsningen afprøves i mindre skala. Projekter-
ne afprøver blandt andet:  
• Ældre-og handicapvenligt toilet 
• Telemedicinsk sårvurdering 
• Selvbooking for bloddonorer 
• Digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver 
 
I bilaget findes en uddybende beskrivelse af projekterne. 
 
Parterne er enige om, at de bedste demonstrationsprojekter skal udrulles i hele lan-
det.  
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ABT-fonden sikrer, at der i den offentlige sektor opnås erfaringer med afprøvning af 
nye teknologier og nye arbejds- og organisationsformer, så der kan ske en effektiv og 
hurtig udbredelse af de bedste løsninger til hele landet.  
 
Ved at afprøve og udbrede ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer kan 
den offentlige sektor levere mere service for pengene. Det kan fx ske ved, at medar-
bejderne får bedre redskaber, mere avancerede hjælpemidler, velfungerende sagsbe-
handlingssystemer og sagsforløb, der hænger sammen på tværs, og ved at arbejdet 
tilrettelægges bedre. Sådanne teknologier og løsninger går ofte hånd i hånd med en 
større kvalitet i servicen, der giver borgerne mere tryghed og i højere grad aktiverer 
borgernes egne ressourcer.  
 
For at sikre, at de gode ideer bæres frem, giver ABT-fonden offentlige institutioner – 
enten alene eller i samarbejde med private virksomheder – mulighed for at få medfi-
nansieret de bedste ideer. Det er ikke afgørende, hvem der kommer på ideen. Det 
væsentlige er blot, at ansøgeren kan sandsynliggøre, at projektet virker i praksis og 
kan frigøre ressourcer til mere borgernær service.  
 

Tabel 1. 
Samlet økonomi i ABT-fonden (2010-PL) 

 
  2009 2010 2011 2012  

 Udgiftsprofil ABT-fonden 203,2 406,4 406,4 508,0  

         

 Udmøntet i tidligere aftaler 176,0 79,6 19,3 7,1  

 Udmøntet på FL09 147,7 41,9 18,3 7,1  

 Udmøntet i foråret 2009 28,2 37,7 1,0 0,0  

         

 Udmøntet på FL10 i alt 0,0 354,0 0,0 0,0  

 De 25 projekter 0,0 125,9 0,0 0,0  

 Reserve til udmøntning på FFL10 0,0 99,5 0,0 0,0  

 Reserve til Fælles medicinkort 0,0 119,6 0,0 0,0  

 Administration 0,0 9,0 0,0 0,0  

    

 Udmøntet i alt 176,0 433,6* 19,3 7,1  

    
   
Anm. ABT-fonden er fra og med udmøntningen på FL10 overgået til tilsagnsbudgettering. 
*Der er 27,2 mio. kr. i uforbrugte midler i 2009. Disse midler overføres til rammen i 2010, hvorved rammen øges fra 
406,4 mio. kr. til 433,6 mio. kr. i 2010.  
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Bilag  
 
Parterne er enige om at afsætte 125,9 mio. kr. i perioden 2010 til 2012 til 25 projek-
ter, der alle kan bidrage til at frigøre ressourcer til mere borgernær service.  
 
Automatisering af sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen (37,4 mio. kr.).  
Løsningen i projektet indebærer for det første en strømlining af arbejdsprocesser ef-
ter LEAN-principper. For det andet afprøves brug af ny standardteknologi i form af 
regelmaskiner, der gør det muligt at parameterstyre processerne og de sammenlignin-
ger, kontroller og beregninger, der skal udføres som grundlag for afgørelserne i sags-
behandlingen.  
 
Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige (16,5 mio. kr.).  
Projektet vil afklare om de mange fejl i selvangivelserne fra de selvstændige kan af-
hjælpes ved at bruge allerede kendte data til at vejlede og stille spørgsmål straks ved 
selvangivelsen. SKAT får på forskellige tidspunkter oplysninger fra og om den selv-
stændige, og selvangivelsen indeholder i øvrigt allerede i dag visse nøgletal, som kan 
bruges mere aktivt og systematisk.  
 
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering (9,1 mio. kr.).  
Telemedicinsk sårvurdering baseres på sikker udveksling af digitale billeder mellem 
videotelefoner og en webbaseret sårjournal. Det telemedicinske behandlingsforløb 
giver mulighed for hurtig kommunikation mellem hjemmeplejen og eksperter, og 
dermed mulighed for at få stillet en diagnose straks, igangsætte behandlingen hurtige-
re samt indkalde patienten her og nu med henblik på fx yderligere diagnostik.  
 
Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme (7,5 mio. kr.).  
Projektet vil afprøve en elektronisk kalender, der kan tilpasses den enkeltes behov 
for information og vise beboerens aktiviteter med billeder og forklarende lydfiler. Er 
der lagt en fast dagstruktur ind i kalenderen, kan den automatisk gentages alle de da-
ge, hvor dagstrukturen er ens. Med hjælpemidlet vil hverdagsopgaver (fx tage tøj på) 
i højere grad kunne løses af beboeren selv. 
 
Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet (7,0 mio. kr.).  
Projektet ønsker at etablere fagsystemer til it-understøttelse og procesoptimering af 
den kommunale sagsbehandling. Digitaliserede arbejdsgange samt integration til rele-
vante systemer vil lette kommunikation på tværs af forvaltningsområder og give bed-
re overblik over borgerens sag. Desuden udvikles en udredningsmetode til understøt-
telse af systematisk afdækning af borgerens behov og identifikation af den relevante 
indsats.  
 
Ældre- og handicapvenligt toilet (5,6 mio. kr.).  
Projektet afprøver to teknologiske toiletløsninger. Den ene er et toiletbræt med ind-
bygget vaske- og tørrefunktion (vasketoilet). Vasketoilettet kan anvendes alene eller i 
kombination med den anden løsning, en toiletstol med højdeindstilling og elektrisk 
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vip af sæde. Kombinationen af disse to teknologier gør, at borgeren uden hjælp kan 
sætte og rejse sig fra toilettet, samt foretage ’nedre toilette’. Hertil kommer, at løsnin-
gen medvirker til at uhensigtsmæssige arbejdsstillinger undgås.  
 
Robotstøvsugere i plejecentre (4,5 mio. kr.).  
Projektet vil afdække potentialet for robotstøvsugere på en række plejecentre, så der 
foretages en systematisk vurdering af det arbejdskraftbesparende potentiale ved an-
vendelse af robotstøvsugere, og dermed effekten på såvel kort som lang sigt med 
henblik på en eventuel national udbredelse.  
 
Digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver (4,5 mio. kr.).  
Projektet skal sikre, at der stilles en sikker platform til rådighed for den enkelte stu-
derende, hvorfra det ikke er muligt at tilgå websteder eller informationer, der ikke 
udgør en del af bilagsgrundlaget for den konkrete prøve. Ved indførelse af den elek-
troniske platform kan universitetet stille eksamensopgaven, elevernes aflevere besva-
relsen og universitet bedømme opgaven uden overflødige papirgange og procestrin.  
 
Bloddonorselvbooking (4,1 mio. kr.).  
Projektet skal afprøve en løsning, hvor bloddonoren selv sørger for tidsbestilling via 
et online tidsbestillingsmodul, som integreres med det eksisterende blodbanks IT-
system, så der altid er opdaterede ’tappetider’. Donoren skal online svare på kontrol-
spørgsmål, der evaluerer aktuel egnethed som donor. Når donor møder op, skal hun 
udfylde et elektronisk spørgeskema, for at fastslå om donor helbredsmæssigt er egnet 
til at være donor. Det elektroniske skema erstatter det nuværende papirbaserede 
skema.  
 
Indførelse af elektriske, eleverbare badestole i patientplejen (3,5 mio. kr.).  
Bornholms Hospital vil afprøve en elektrisk eleverbar bade/toiletstol, der kan lette 
forflytningssituationen. Hjælpemidlet kan indstilles i højden, tilpasset patientens 
seng, og er let at manøvrere. Stolen kan uhindret køres direkte henover et toilet og 
derefter sænkes til en ønsket højde. Den kan også hæves, så hjælperen ikke som i dag 
skal sidde i dårlige arbejdsstillinger ved intimhygiejne. Dermed kan én plejemedar-
bejder pr. patient løse opgaven med bade-/toiletbesøg.  
 
Digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelser (2,7 mio. kr.).  
Projektet ønsker at effektivisere behandlingen af ydelserne ved at digitalisere i alle led 
af sagsbehandlingen: 1) Digitale blanketter lægges på kommunens hjemmeside, hvor 
der integreres til CPR, BBR og eIndkomst. Derved får borgeren en umiddelbar vur-
dering af sagen, og der sker en validering af de indtastede informationer; 2) Der ud-
vikles et sagsfordelingsmodul med systemmæssig understøttelse af arbejdsgange; 3) 
Der etableres centralt print og kuvertering med mulighed for at sende breve til 
eBoks/fællesoffentlig dokumentboks. Arkivering vil foregå digitalt.  
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Digitalisering af barselsrådgivningen (2,7 mio. kr.).  
Projektet ønsker at digitalisere barselsrådgivningen, så sagsbehandleren automatisk 
kan beregne konsekvenser af barselsønsker, og forældrene selv kan tilrettelægge og 
beregne deres barsel digitalt. Ansøgeren forventer, at fejlprocenten reduceres, og at 
opgaven via selvbetjeningsløsningen forskydes til forældrene; med sparet tid til følge 
for begge parter.   
 
Brug af GPS-system til demente i eget hjem (2,5 mio. kr.). 
Løsningen indebærer, at den demente hjemmeboende borger udstyres med en GPS-
enhed, der fx bæres i en lomme. Enheden er udstyret med en nødkaldsknap, hvor-
med den demente har mulighed for at tilkalde hjælp ved fald eller lignende. GPS-
enheden i stand til at videresende sin information om positionen til en central server, 
der omformer informationen til en navngivet adresse med husnummer.  
 
Den digitale pladsanvisning (2,1 mio. kr.).  
Projektet ønsker at digitalisere pladsanvisningen, så indskrivningsprocessen lægges 
ud til borgeren, der selv vælger konkret institution eller dagpleje. Kommunen træffer 
den konkrete afgørelse om hvilket dagtilbud, der tilbydes. Løsningen opbygges, så 
kommunen ud fra bestemte kriterier fx sociale kan styre, hvilke pladser der vises som 
ledige for borgerne.  
 
Etablering af modificeret ’Just-In-Time’ koncept (2,1 mio. kr.).  
Ved at koble transportsystemet på et automatisk plukkelager, kan pakning til afdelin-
ger foregå direkte. Logistikløsningen giver mulighed for at levere kliniske udstyr og 
sterilgods til alle afdelinger i færdigpakkede procedurevogne, fx til en bestemt klinisk 
aktivitet som kan være alt fra et ’skiftesæt’ og til en hofteoperation. De anvendte tek-
nologier og metoder er kendte i industrien, men har ikke vundet indpas på hospitaler. 
 
Demonstration af Styrkedragten (2,1 mio. kr.).  
Projektet vil afprøve en styrkedragt, der forøger kroppens styrke i de dele af krop-
pen, hvor funktionsevnen er nedsat. Dette fungerer ved hjælp af en elektronisk af-
læsning af kroppens og/eller hjernens intention om bevægelse. Dette sensorinput 
omsættes til bevægelser via motorer i styrkedragten ved kroppens naturlige led, fx et 
knæ eller fodled. Dragterne repræsenterer en helt ny teknologi, som forbedrer den 
personlige funktionsdygtighed.  
 
Telepatologi og digital billedopbevaring (2,1 mio. kr.).  
Projektet søger at effektivisere de nuværende arbejdsgange ved at digitalisere manuel-
le arkiverings- og forsendelsesprocedurer. Der kan dermed frigøres tid for personalet 
ved, at man i stedet for at sende diagnostiske præparatglas mellem patologiafdelin-
gerne for vurdering, blot scanner disse og gemmer dem på en central billeddatabase. 
Herefter kan billederne tilgås digitalt og indhentes af den enkelte læge. Diagnostice-
ring vil med løsningen kunne ske hurtigere, og svartiderne på behandling af prøver 
kan reduceres med 2-3 dage. 
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Selvaktivering for udviklingshæmmede voksne (1,6 mio. kr.).  
Projektet ønsker at afprøve en teknologi, som understøtter selvaktivering hos voksne 
udviklingshæmmede. Der er tale om kendte teknologier til interaktion, hvor den ud-
viklingshæmmede aktiveres gennem fx pust, lyd, bevægelse, berøring m.m. Aktivite-
terne kan udføres af beboerne alene eller sammen med andre beboere og pårørende 
uafhængigt af tid, sted og personale til rådighed. Aktiviteterne tænkes så vidt muligt 
mobile og mulige at udføre når som helst på dagen.  
 
Videobaseret borgerbetjening (1,5 mio. kr.).  
Projektet vil afprøve, om personligt betjente borgerservicecentre kan erstattes af vi-
deobetjente. De videobetjente borgerservicecentre skal tilbyde de samme services 
som de fysisk betjente. Eneste undtagelse er udstedelse af pas og kørekort, som kræ-
ver ’ansigt-til-ansigt’ kontakt. I projektet etableres som forsøg ét ubemandet, video-
betjent borgerservicecenter et centralt sted i kommunen og en videobetjent reception 
på rådhuset i Nykøbing Falster. Begge enheder betjenes af medarbejdere fra et cen-
tralt ”kontaktcenter”, som varetager al fjernbetjening uanset kanal. 
 
Mobilplanforalle.dk (1,4 mio. kr.).  
Projektet fokuserer på at reducere tiden brugt på medicinhåndtering for mennesker 
med sindslidelser og andre kognitive lidelser gennem hjælpemidlet ’Mobilplanforal-
le.dk’. Mobilplanforalle.dk består af tre afhængige elementer: 1) En Internetbaseret 
portal til brugerens profil og en online kalenderfunktion, 2) Brugerens mobiltelefon 
med kalenderfunktion til synkronisering med Mobilplanforalle.dk og 3) En indgang 
til professionelle, pårørende og andre ressourcepersoner omkring den sindslidende.  
 
Sikker identifikation af patientprøve (1,3 mio. kr.).  
Fokus for projektet er at digitalisere arbejdsgangen omkring påsætning af labels på 
glas samt kassetter, således at sikkerheden i håndteringen af den enkelte prøve øges. 
Projektet vil afprøve computerstyret apparatur til print direkte på prøvekassetter 
samt objektglas. Herudover indgår indkøb af PDA-enheder med opkobling til det 
landsdækkende patologi IT-system, hvor de erstatter en manuel kontrol samt overfø-
rer informationer til IT-system, der i dag enten ikke registreres eller registreres ma-
nuelt.  
 
Automatisering af undersøgelser af kræftvæv (1,3 mio. kr.). 
Projektet ønsker at kombinere eksisterende apparatur og teknikker, for på den måde 
at digitalisere og dermed automatisere undersøgelser af kræftvæv – de såkaldte mole-
kylærpatologiske FISH-undersøgelser. Man kan derved effektivisere undersøgelses- 
og svarprocessen og forkorte svartider. Samtidig vil analysekvaliteten øges ved at un-
dersøgelsen standardiseres.  
 
Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem (1,0 mio. 
kr.).  
Projektet vil afprøve en internetbaseret sårjournal i forbindelse med sårbehandling i 
borgerens hjem. Hjemmesygeplejerskerne får mulighed for løbende at samarbejde og 
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være i dialog med speciallæge og sårsygeplejesken på sårcenteret via en fælles sår-
journal med billede og dokumentation. Sårjournalen giver en mere effektiv behand-
ling af såret, da der straks kan sættes ind med ændret behandling.  
 
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt (0,9 mio. kr.). 
Projektet vil afprøve en webbaseret løsning i form af en udbygning af det eksisteren-
de digitale journalsystem. Løsningen giver borgerne digital adgang til selv at bestille 
tandlægetid, printe samt opdatere data i den digitale journal. Herved sker en bespa-
relse af tandplejepersonalets tidsforbrug og forældrene vil opleve en serviceforbed-
ring i form af digital adgang.  
 
Vaskesystem til plejesenge og toilethjælpemidler (0,8 mio. kr.). 
Projektet vil realisere gevinsterne ved at indføre vaske- og tørremaskiner, så den ma-
nuelle rengøring af genbrugshjælpemidler overgår til automatisk rengøring og tørring, 
hvorved arbejdstiden forbundet med rengøringen reduceres markant. I tillæg til ar-
bejdstidsbesparelsen, forventes sideordnede gevinster i form af forbedret hygiejne, 
forbedret arbejdsmiljø, højere omsætningshastighed og deraf afledt afskaffelse af de-
potopbevaring.  
 
 
Herudover er parterne enige om at reservere op til 119,6 mio. kr. til Fælles medicin-
kort. I modsætning til de øvrige nye projekter er Fælles medicinkort et implemente-
ringsprojekt, der udrulles i hele landet,  
 
Fælles medicinkort 
Projektet ønsker at øge patientsikkerheden ved at reducere hyppigheden af medicine-
ringsfejl. Dette mål skal indfries ved, at alle de centrale aktører i sundhedssektoren til 
enhver tid – på deres skærm – vil kunne se en korrekt og aktuelt oversigt over den 
medicin borgeren modtager. Løsningen indebærer, at alle aktører gemmer oplysnin-
ger om medicinering i en fælles, national elektronisk service – det Fælles Medicin-
kort. Oplysningerne gøres tilgængelig på tværs af sektorer via system-til-system inte-
gration, og løsningen baseres på de it-systemer, aktørerne i forvejen anvender.  
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