
Vil din kommune skabe fremtiden inden for social IT?
Socialt Udviklingscenter SUS inviterer din kommune til at være med til at udvikle en 
national erfaringsbaseret database over social IT på handicapområdet. Ved social IT 
forstår vi teknologi, der kan understøtte kommunikation, leg og læring, give brugerne 
stærkere sociale netværk og større indflydelse på eget liv.  

Videndatabasen skal give landets kommuner et hurtigt overblik over, hvilke sociale IT-
teknologier der findes, og hvordan forskellige målgrupper bruger teknologierne, og hvad 
de får ud af det.  Databasen kan sikre kommunerne en erfaringsbaseret viden, så de 
effektivt kan implementere social IT på kommunale tilbud for borgere med handicap. 

SUS vil søge fondsstøtte til at udvikle databasen. For at kunne gøre det har vi brug for 
forhåndstilsagn fra 10 kommuner, som vil være med i udviklingsarbejdet.   

Akut behov for videndeling
I 2012 gennemførte SUS en landsdækkende afdækning af arbejdet med social IT på 
handicap-området. Afdækningen viste et akut behov for øget videndeling på tværs af tilbud
for borgere med handicap og kommunale forvaltninger. En række kommuner har siden 
formuleret ønske om en national videndatabase, der samler og systematiserer erfaringer 
med anvendelsen af social IT. En database, der giver let adgang til andres erfaringer, og 
som sikrer, at socialområdet kan bygge videre på eksisterende erfaringer med social IT 
frem for kontinuerligt at ’begynde forfra’.  

En national videndatabase – hvordan ser den ud?
Videndatabasen etableres som en hjemmeside, hvor brugere, pårørende, medarbejdere i 
kommunale tilbud og forvaltninger har let adgang til viden om social IT. Man kan søge på 
typer af funktionsnedsættelse, konkrete teknologier og teknologiernes formål (fx 
kommunikation, struktur, sociale historier). Og man kan bl.a. via et ratingsystem få viden 
om andres erfaringer med brugen af de enkelte teknologier.  Databasen dækker i første 
omgang social IT på handicapområdet, men kan senere udvides til også at omfatte 
teknologier til borgere med psykiske vanskeligheder. 

Erfaringsbaseret udviklingsarbejde  
Videndatabasen består af data indsamlet fra kommunernes egen praksis – af 
kommunerne selv. SUS og kommunerne arbejder sammen om at kvalificere skabeloner til 
dokumentation og digital registrering af sociale teknologier og deres anvendelse. 
Udviklingsarbejdet løber over halvandet år med forventet start i august 2014. 

National erfaringsbaseret database for social IT

Vil du være med til at udvikle videndatabasen om social IT,  beder vi dig underskrive vedlagte

samarbejdsaftale hurtigst muligt. Hvis du vil høre nærmere, så kontakt chefkonsulent i SUS Maria
Lincke Jørgensen 

 mlj@sus.dk eller telefon 6167 2420. 
Vi vil tillade os at vende tilbage, hvis vi ikke hører fra dig. Vi glæder os til samarbejdet!
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