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Ældrerådet takket for modtagelse af Strategi for velfærdsteknologi som vi har modtaget 
til høring.
Vi har set frem til en strategi for velfærdsteknologi.

Det er positivt strategien er udarbejdet i samarbejde Socialudvalget og Udvalget for 
ældre og sundhed.

Baggrunden for strategien for velfærdsteknologien er
• kommune står overfor et stigende antal ældre med behov for pleje og praktisk 

hjælp samt et stigende antal borgere med komplekse behov
• øget kvalitet i indsatserne 
• medvirker til aflastning af medarbejdernes arbejdsmiljø
• løsningerne i forhold til de tiltagende rekrutteringsudfordringer 
• løsning, når vi som kommune skal være partner i det nære sundhedsvæsen

Vi læser at strategien med velfærdsteknologi vigtigste formål er at aflaste 
medarbejderne og hensynet til kommunens udfordringer 

Ældrerådet er meget positive for anvendelse af velfærdsteknologi, men vi mener, den 
vigtigste baggrund for at benytte velfærdsteknologi er, at det giver merværdi for den 
enkelte borger. 
Velfærdsteknologien skal tilgodese borgerens selvbestemmelse og fremmer borgerens 
trivsel og værdighed.

Kan teknologien tillige mindske stress og dermed bedre arbejdsmiljøet for 
medarbejderne, fastholde og rekruttere medarbejdere ser vi en ligeværdig merværdi for 
både, borger, medarbejdere og kommune.

Vi mener, der mangler en beskrivelse af
• at strategien tager udgangspunkt i, det er borgerens ønsker og behov der 

tilgodeses som det vigtigste
• en beskrivelse af retssikkerhed i form af borger / værge accept
• strategi for udveksling af data læge, speciallæger og sygehuse
• at der ikke er løbende overvågning, men overvågning alene kan forekomme ved 

en konkret individuel vurdering og denne vurdering journaliseres 
• at overvågning ikke udstiller vores skrøbelighed eller overskrider vores 

blufærdighed



• at data der journaliseres bekendtgøres for borgeren
• at data ikke må opbevares, bruges, journaliseres med mindre der er 

journaliseringspligt forbundet med disse data
• at data der ikke opfylder journaliseringspligt skal slettes løbende
• at velfærdsteknologien ikke er førstevalg men en teknologi der skal supplere og 

styrke personalets pædagogiske indsats og ikke erstatte den menneskelige 
kontakt 

Opfølgning
Vi mener ikke det er tilstrækkeligt at Ældre - og Sundhedsudvalget og Socialudvalget  
orienteres en gang årligt. Vi mener strategien skal behandles og godkendes i takt med 
udviklingen af velfærdsteknologi således at strategien er ajourført med den rivende 
udvikling der er på området.

Ældrerådet har gennem flere år opfordret til og efterspurgt en drøftelse af de etiske 
dilemmaer ved velfærdsteknologi - vi har fortsat denne drøftelse tilgode. Ældrerådet 
stiller sig til rådighed i forbindelse med denne drøftelse.

På ældrerådets vegne

Elsebeth Ensted, ældrerådsmedlem


