


Survey
Velfærdsteknologi i de 
danske kommuner (2019)



Hvilken stillingsbetegnelse er mest dækkende for dit 
arbejde?
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Hvilke barrierer oplever du er størst i din 
kommune, når det handler om at indfri 
potentialerne inden for velfærdsteknologi?



Hvilke gevinsttyper mener du, at 
velfærdsteknologi skaber for din kommune?
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I hvilken grad oplever du, at det er vigtigt at 
opnå succes med velfærdsteknologi for at 
fastholde det kommunale velfærdsniveau i din 
kommune?



I hvilken grad inddrager i borgerne ved 
implementering af velfærdsteknologi i din 
kommune?



Oplever du, at din kommune inddrager 
frontmedarbejdere i tilstrækkelig grad i jeres 
arbejde med velfærdsteknologi?



På hvilke områder mener du, at 
gevinstpotentialerne i din kommune er 
størst i forhold til investeringen i 
velfærdsteknologi?
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På hvilke områder mener du, at 
potentialerne for effektivisering er størst i 
forhold til investeringen i velfærdsteknologi?
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I hvilken grad har velfærdsteknologi til dato 
indfriet sit potentiale i din kommune?



I hvilken grad har vurderer du, at din 
kommune opnår en økonomisk besparelse 
ved at anvende velfærdsteknologi?



Oplever du, at velfærdsteknologi også har et 
erhvervsmæssigt perspektiv i din kommune?



I hvilken grad vil velfærdsteknologi være et 
særligt indsatsområde i din kommune i de 
kommende år?



Hvordan forventer du, at din kommunes 
indsats bliver i forhold til velfærdsteknologi 
fremover?



Hvilke primære fokusområder vil være de 
væsentligste, når det omhandler anvendelsen 
af velfærdsteknologi de næste fem år?
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