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1. Velfærdsteknologi - til gavn for borgere, person alet eller 

begge grupper 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet fik på sit møde den 24-01-2012 orientering om anvendelse af 

Velfærdsteknologi – hvilke tiltag har man afprøvet inden for hjemmeplejeområdet 

samt tanker om Velfærdsteknologi i fremtiden v. Anni Birkving, 

arbejdsmiljøkonsulent i Center for Sundhed og Ældre. 

  

Den helt overordnede udvikling på velfærdsteknologiområdet i Frederikshavn 

Kommune er forankret i IT-afdelingen under projektleder Hanne Engholm. 

  

Efter orienteringen om velfærdsteknologi fastslog Ældrerådet, at det er vigtigt at få 

en åben diskussion om brugen af velfærdsteknologi og de dilemmaer man støder 

ind i ved brugen heraf. Det er positivt at velfærdsteknologien kan gøre borgeren 

mere selvhjulpen, men teknologien kan samtidig gøre borgeren ensom da han/hun 

får mindre besøg af plejepersonalet.   

  

Ældrerådet har efterfølgende deltaget i borgermødet den 02-02-2012, arrangeret af 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed under temaet ”Bolig og livskvalitet i det 

gode seniorliv”. Her orienterede Hanne Engholm om, hvilke velfærdsteknologiske 

muligheder man ser på ældreområdet i fremtiden, og man drøftede temaet ud fra 

spørgsmålet: Hvordan kan træning og teknologi hjælpe dig til at blive boende i eget 

hjem? 

  

Ældrerådsformanden ligger nu op til en debat i Ældrerådet om holdninger til 

velfærdsteknologi: 

• indføres den nye teknologi til gavn for borgerne, personalet eller begge 
grupper 

• skal det være frivilligt for borgeren, om man ønsker at få den nye teknologi 
• hvem skal betale 
• andre dilemmaer 

  

  

Implementeringstræf om velfærdsteknologi – invitati on fra Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen inviterer ledere, medarbejdere, brugere, eller kommende brugere, 

til Implementeringstræf om velfærdsteknologi den 30. april 2012 kl. 9 – 15.30 i 

Fredericia. På konferencen gives viden og anbefalinger, der kan anvendes direkte i 

arbejdet med indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på ældre- og 

handicapområdet. Nogle af dagens væsentlige spørgsmål vil være: 

• Hvordan føler borgeren sig bedst hjulpet 
• Hvad skal der til, hvis velfærdsteknologi skal føre til øget selvhjulpenhed 
• Hvad gør ny teknologi ved medarbejdernes faglige identitet 

Det er gratis at deltage. 

  

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2079 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Indstilling  
Til drøftelse. 

  

Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
Punktet udsættes til ekstraordinært møde. 

 

Supplerende sagsfremstilling den 22. marts 2012  
Punktet er udsat fra ældrerådsmødet den 28. februar 2012. 

Under punktet deltager Hanne Engholm. 

  
Beslutning Ældrerådet den 22. marts 2012  
Hanne Engholm orienterede om de gevinstpotentialer der er ved indførelse af 

velfærdsteknologi. Fordelene blev beskrevet ud fra 3 vinkler: 

  

• Kvalitetsløft – øget tryghed, selvhjulpenhed og social kontakt 
• Arbejdsglæde – forbedring af arbejdsmiljø og et fagligt løft 
• Økonomi – smartere opgaveløsning og besparelser 

  

For øjeblikket er man i gang med et projekt, hvor man afprøver robotstøvsugeren 

og samler erfaringer i forhold til sugeevne, brugervenlighed ved tømning, 

støjniveau osv.. Borgerne der deltager i afprøvningen, har selv ønsket at deltage, 

og der er ikke reguleret ved den bevilgede hjemmehjælp. 

Projektet slutter sidst i juni, hvorefter alle erfaringer samles, og robotstøvsugerne 

leveres tilbage til kommunen. 

  

Ældrerådet oplever at de fleste borgere ser positivt på indførelse af 

velfærdsteknologi, herunder den frihed det kan give, så længe der er mulighed for 

at sige fra. Samtidig oplever Ældrerådet en bekymring fra borgerne, i forhold til 

hvem der skal betale for installering af velfærdsteknologien i borgerens hjem. 

  

Ældrerådet finder det vigtigt at man offentliggør det igangværende projekt med 

robotstøvsugeren, og generelt er åbne om, hvad der sker i Frederikshavn 

Kommune på dette område.  

  

Samtidig anbefaler Ældrerådet, at man får påbegyndt en åben drøftelse af:  

  

• Fordele og ulemper ved indførelse af velfærdsteknologi – herunder 
spørgsmålet om social kontakt 

• Det er vigtigt at få sat fokus på om teknologien indføres for at forbedre 
personalets arbejdsmiljø, eller om det er direkte ”borgerrelateret”. 

• Frivillighed – er det muligt at sige ”nej tak”, og hvad konsekvenser vil det 
have 

• Hele spørgsmålet omkring betaling for installering af velfærdsteknologien i 
borgerens hjem 

• Skal velværdteknologien være et supplement til den nuværende hjælp eller 
en erstatning herfor 

• Indførelse af velfærdsteknologi i fremtidig plejeboligbyggeri 
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2. Rapport fra Ældrekommissionen om "Livskvalitet o g 

selvbestemmelse på plejehjem" 

 

Sagsfremstilling  

Med finanslovsaftalen for 2011 blev det besluttet at nedsætte en kommission om 

livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kommissionen har skullet 

undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte beboernes 

livskvalitet og selvbestemmelse og se på, om der er unødvendige regler, som er 

barrierer for et godt hverdagsliv i plejeboliger og plejehjem i dag. 

  

Livskvalitet og selvbestemmelse har været omdrejningspunktet for arbejdet, og 

kommissionen har taget afsæt i fem grundlæggende værdier, som bør være 

fundamentet for plejen og omsorgen på plejehjem.  

  

De 5 værdier er: 

• Indflydelse på eget liv 
• Respekt for forskellighed 
• Medmenneskeligheden i fokus 
• Gode oplevelser hver dag 
• En værdig afslutning på livet 

  

Livet på et plejehjem skal anskues med de ældre beboeres øjne. Det er beboerens 

hjem, og det er afsættet for de anbefalinger, som rapporten indeholder. Det gælder 

plejen, maden, aktiviteterne og den måde man driver plejehjem på. 

  

Den samlede rapport er udsendt til Ældrerådets medlemmer. 

  

 
Indstilling  
At rapporten indgår i Ældrerådets videre arbejde med emnet.  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Punktet udsættes til ekstraordinært møde. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 22. marts 2012  
  

Rapporten tages til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2069 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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3. Opfølgning vedr. revidering af Ydelses- og Kvali tetskatalog 

for personlig pleje og praktisk hjælp 

 

Sagsfremstilling  

Ydelses- og kvalitetskatalog 2011 behandles i socialudvalget den 7. december 

2011. 

 Forinden behandlingen, sendes den i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. 

  
Indstilling  

At Handicaprådet og Ældrerådet udarbejder høringssvar. 

  

Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  

  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet har gennemgået Ydelses- og kvalitetskataloget på møde den 29. 

november 2011, og opfordrer Socialudvalget til at udsætte behandling af sagen, 

idet materialet efter Ældrerådets opfattelse er særdeles mangelfuldt. Der er mange 

faktuelle fejl i beskrivelsen af de forskellige ydelser; materialet er ustruktureret og 

mangler systematik, og der er mange stavefejl. 

Ældrerådet ser det som formålsløst at gå yderligere i detaljer, på det foreliggende 

grundlag, men Ældrerådet vil gerne belyse kritikken mundtligt. 

  

  
Supplerende sagsfremstilling den 22. marts 2012  
Socialudvalget behandlede forslag til Kvalitetskatalog den 07-12-2011, hvor 

direktøren med ansvar for Center for social- og sundhedsmyndighed indstillede 

• at udvalget noterer sig at formålet med ydelses- og  kvalitetskataloget er at 
beskrive og formidle det allerede politisk vedtagne serviceniveau i 
Frederikshavn Kommune 

• at det tages til efterretning, at produktet løbende vil kunne udbygges, 
forbedres og justeres 

• at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske og sproglige 
korrektioner og tilføjelser, så længe der ikke ændres ved det politisk 
godkendte serviceniveau 

 

Denne indstilling blev godkendt af Socialudvalget, og socialudvalgsformanden fik 

bemyndigelse til at godkende den endelige tekst. 

   

Kvalitetskataloget blev efterfølgende tilrettet, senest på møde mellem 

Socialudvalgsformanden og repræsentanter fra Ældrerådet den 04-01-2012, 

hvorefter sagen forventedes behandlet på Socialudvalgets møde den 11-01-2012 

samt offentliggjort. 

  

Ældrerådet konstaterer imidlertid, at det fortsat er Kvalitetskataloget fra 2008 der er 

offentliggjort som beskrivelse af det politisk vedtagne serviceniveau i Frederikshavn 

Kommune. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11021 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 22. marts 2012  
  

Ældrerådet står uforstående overfor sagens varighed og finder, at der nu må tages 

endeligt skridt til at får effektueret Socialudvalgets beslutning af 07-12-2011, så 

materialet kan offentliggøres. 

  

  

 

 


