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I Sundhed og Omsorg har man igennem flere år anvendt velfærdsteknologi. 
Det er derfor interessant at få belyst, hvor stor en gevinst, man vurderer det 
giver - dels for borgerne i forhold til øget selvhjælp og dels i forhold til 
arbejdskraftbesparende tiltag. 
 
Vi er blevet opmærksomme på, at en del af finansieringen til 36 nye 
lederstillinger i S&O skal findes ved brug af mere velfærdsteknologi, så 
borgerne ikke behøver så meget hjælp som tidligere. 
 
Der var allerede i 2011 stor fokus på ABT, og flere projekter blev igangsat 
bl.a. et eksperimentarium på Vikærgården. Endvidere blev der i 2013, i 
forbindelse med en sparerunde, lavet en evaluering af toiletter med skylle-
tørre funktion. På dette tidspunkt var der 276 borgere i kommunen, der 
havde et skylle-tørre toilet i eget hjem, og i evalueringsrapporten stod der, 
at flere var på vej. Denne gevinst blev allerede høstet på dette tidspunkt, 
hvorfor det er interessant at få belyst, hvilke nye teknologier der er kommet 
siden, og hvor mange midler der er blevet frigjort til andre områder. 
 
Vi har derfor følgende spørgsmål: 

- Hvilke (nye) velfærdsteknologier skal tages i anvendelse for at finde 
besparelsen til de nye stillinger, og hvor stor forventer man 
gevinsten er?  

- Er gevinsten ved loftlifte allerede indregnet i nuværende budgetter, 
hvor én medarbejder kan klare opgaven alene? 

- Hvor mange skylle-tørre toiletter er der allerede indkøbt i S&O? Og 
er alle i brug?  

- Hvordan er fordelingen af dem på plejehjem og i hjemmeplejen? 
- Hvem servicerer toiletterne? Er det plejepersonalet, og i givet fald er 

serviceringen modregnet besparelsen på personale? 
- I hvor stor udstrækning anvendes robotstøvsugere, og hvor stor er 

den estimerede gevinst?  
- Hvilke andre specialiserede teknologier anvendes der i afdelingen, 

og hvilken gevinst formodes der at være? 
 
 
På vegne af Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti 
Peter Sporleder, Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget (KF) 
Anette Poulsen, Formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget (S) 

 
 


