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 Baggrund for oplægget-  

 

 Mulige anvendelsesområder 

 

 Eksempler fra socialrådgiver praksis internationalt 

 

 Det socialtfaglige arbejde- perspektiver og åbne spørgsmål  

 

 

 

 

Mit oplæg 



 

En dagsorden der også handler 

om valg i forhold til indretning 

af vores velfærdssamfund 

 

 

Involvering italesættelse  

afgørende – for en udvikling 

med borgerens velfærd i  

centrum   

Det sociale arbejde –og digitalisering- ”Det 
går nok over, eller?” 



Digitalisering af de sociale arbejde 

Af-professionalisering – eller mulighed for øget 
kernefaglighed ?? 



Hvad nu hvis? 

At den basale 
rådgivning 
kunne løses 
anderledes 

Frigjort tid, 
hvor jeg 
bruger min 
kernefaglig 
hed 

Hvis jeg  
ikke sad så 
alene med 
mange 
opgaver 

Hvis jeg var med 
til at udvikle 
løsninger , der 
understøtter 
vores arbejde 

Hvis jeg kunne nå 
nogle af borgerne 
mere effektivt 

Bedre 
værktøjer når 
jeg er ude 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disruption er ikke ny 

Den fjerde industrielle revolution 

1.- mekaniske- DAMPASKINE1784 

2. Samlebånd- 
Elektrictet 1870 

3. 1. 
generations 
IT 
automation- 
fx ( kontor 
Automation 

4. Industrielle 

revolution- 
platformsøkonomi 



Teknologianvendelser 
 Brugen af Apps--- adgang til ressourcer og netværk for borgere 

  

 Kunstig intelligens/ kognitive teknologier: Videnstøttesystemer 
a la watson på det medicinske område, 

 

 Robo advisors- Er der spørgsmål inden for bestemte områder, 
som går igen og igen, og igen? fx barsel, langtidsledighed,   

 

 Virtual reality– roller og adfærd i en 3-D virkelighed 

 

 

 Talegenkendelse– automatisering af administrative processer- 
SIRI 

 

 Udsatte grupper- login- iris genkendelse, talegenkendelse, 
fingeraftryk mm 



 Aspire-  app- for mennesker der lever i et voldeligt    miljø,  
neutral brugergrænseflade, sikkerhedsknap brugeren kan 
trykke på, øjeblikkelig kontakt til politi 

 

 The Savy Social Worker- adgang til evidens baseret god praksis 
inden for forskellige områder 

 

 

 Northwoods Compass pilot- Automatisk registrering og 
journalisering af det sociale arbejde i felten 

 

 

 PTSD Coach: bygger på kunstig intelligens,  Den virtuelle coach, 
der lærer gennem dialog med borgeren. Adgang til netværk- for 
familier og de PTSD ramte 

Udviklingstrends fra jeres 
verden 



 

 

Nye muligheder  i forhold til nogle 
grupper? 



Komplekse problemer  af social og 
psykologisk art-    



 

The social work podcast.  Videndeling om  
socialrådgiver praksis,  F&U,  forskning, online kurser , 
politikudvikling- netværksdannelse 



Fælles videnplatform  



 
 Fokus på mulighederne i kunstig intelligens i forhold til at løse 
komplekse sociale problemer, som et vanskelige at løse inden for 
eksisterende systemer 

 

 
 
Samarbejde med  socialrådgivere og pædagoger værested social 
workers at Safe Place for Youth , LA- center for hjemløse unge. 
Undersøger muligheder i kunstig  intelligens til at nå de mest 
udsatte unge, som lever på gaden 

Center for kunstig intelligens for social 
velfærd  University of UCLA, USA- design lab  
 

http://www.safeplaceforyouth.org/


Det professionelle socialfaglige arbejde – kan 
medieres på nye måder 



Risici?  



 Udviklingstendenserne på ingen måde entydige – hverken i forhold til 
tidsperspektiv eller graden af disruption. 

 

 Handler om strategiske valg- hvad er det for et velfærdssamfund vi vil 
have- - 

 

 

 Tillidsrepræsentanterne rolle – teknologi falder ikke ned fra himlen- 
Fagpersoners/ socialrådgivernes aktive rolle i udvikling og 
implementering- med perspektiv på  den enkelte borger i centrum og 
autonomi 

 

 Innovationslabs- designtænkning  med udgangspunkt i borgere, 
socialfaglig god praksis- og spørgsmålet om, hvorvidt teknologierne kan 
skabe øget kvalitet i praksis, nå målgrupper på nye måder mm 

 

 

Nye virkeligheder 



På tværs af den offentlige og den private sektor ser vi nogle  
tendenser: 

 

 Kan den offentlige sektor være drivkraft for en 4.0 tilgang til 
digitalisering – og med hvilket perspektiv? 

 

 

 Mange kommuner står famlende over for den type af teknologier, som 
vi nu ser-   

 

 

 

 Hvad vil udviklingen i atypiske ansættelser, herunder 
platformsøkonomien- og mulige effekter af automation fx inden for 
transport betyde for det sociale arbejde. Vil det øget presset på 
socialrådgiverne, og på redskaber i det faglige arbejde 

 

 

 

DK 



 Mulighed for  mere fleksibel borgerstøtte- som tager 
udgangspunkt i den enkelte (opgør med  forvaltningssiloer)? 

 

 Er mulighederne for ” selvhjælpsværktøjer” plus støtte fra en 
socialrådgiver en vej til at undgå klientgørelse og brug af egne 
ressourcer for nogle borgere- og  hvis ja, i forhold til hvilke 
målgrupper? 

 

 De mest udsatte borgere- kan  vi nå dem på nye måder, eller er 
der risiko for en øget ulighed? 

 

 Borgerens rettigheder og tilsagn- etik, datasikkerhed? 

 

 Veje til mere tid til kernefaglighed eller? 

Overvejelser og spørgsmål?  



 

 

 Tillidsrepræsentanternes centrale rolle 

 

 

 Fagforbundenes mulige rolle som medudviklere af digitalt 
understøttede  løsninger  ”på dansk”-  Design lab som redskab 

 

 Effekter af digitalisering- teknologien som  et samarbejde, 
teknologien som substituerer arbejdskraft– en dagsorden også 
om velstandsfordeling. 

 

 Den digitale dannelse- og fag-fagligheden 

 

 Det gode implementeringsforløb 

 

 

Hvis vi nu sagde, at teknologien er der, og 
den kan alt? 



 

 

 

 

 

 

 

Menneske + teknologi = 

 
 

 

 

 

 

Kvalificering af debatten 

? 

?????? 

http://media.bemyapp.com/wp-content/uploads/2016/06/image27.jpg


Tak for jeres opmærksomhed 

Spørgsmål? 


