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Besvarelse på 10-dages forespørgsel til Magistratsafdelingen for Sundhed 
og Omsorg fra Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti om gevin-
sten ved velfærdsteknologi.  
 
 
 
 
1) Hvilke (nye) velfærdsteknologier skal tages i anvendelse for at finde be-

sparelsen til de nye stillinger, og hvor stor forventer man gevinsten er? 

 
Svar: 
Sundhed og Omsorg har ikke kommunikeret, at “en del af finansieringen til 
36 lederstillinger i S&O skal findes ved brug af mere velfærdsteknologi”. 
 
Der henvises til notat til Sundhed- og Omsorgsudvalget af 27. juni 2022, 
hvori det fremgår:  
 
“Stillingerne finansieres primært ved at se på eksisterende medarbejdere, 
særligt ressourcekoordinatorerne, men også via en reduktion af bestillerpen-
geposen, som følge af effekten af øget rehabilitering i Pleje og Rehabilite-
ring, og via en reduktion af det faste budget til ergo- og fysioterapeuter i 
hjemmeplejen”. 
 
 
 
2) Er gevinsten ved loftlifte allerede indregnet i nuværende budgetter, hvor 

én medarbejder kan klare opgaven alene? 
 
Svar: 
I forbindelse med spareforliget 2011 – 2014 blev det besluttet at implemen-
tere loftlifte på plejehjem (implementeret 2012), og på sigt også i hjemme-
plejen (implementering foregik her i 2013-2014). 
Målet var, at 80% af forflytninger skulle foregå som soloforflytninger i 2020.  
 
Gevinsterne er allerede indarbejdet i de nuværende budgetter.  
 

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

alle i brug? 
 
Svar: 
Implementering af skylle-tørre toiletter i hjemmeplejen indgik i Sparekatalo-
get 2011 – 2014 og igen i 2021. Målet var i første omgang 500 borgere, men 
blev i 2021 hævet til 600 borgere. 
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Der er i alt indkøbt 621 toiletter med skylle- og tørrefunktion til brug i hjem-
meplejen. Toiletsæderne med skylle- og tørrefunktion indkøbes efter behov, 
og Sundhed og Omsorg lagerfører ikke selv disse. De første år blev toilet-
sæderne bevilget som en genbrugshjælpemiddel, men siden er reglerne fra 
Ankestyrelsen ændret, og de bevilges derfor i dag som et forbrugsgode (= 
borgers ejendom), som afdelingen derfor ikke har mulighed for at genbruge. 
Der har samlet været bevilget mere end 800 skylle- tørretoiletter til borgere i 
eget hjem (genbrug), og al erfaring viser, at anvendelsesgraden er meget 
høj.  
 
4) Hvordan er fordelingen af dem på plejehjem og i hjemmeplejen? 
 
Svar: 
Til borgere på plejehjem er der i alt indkøbt ca. 849 og til borgere i hjemme-
plejen 621, hvilket svarer til en fordeling på til ca. 60% til plejehjem og 40% 
til hjemmeplejen.   
 
 
5) Hvem servicerer toiletterne? Er det plejepersonalet, og i givet fald er ser-

viceringen modregnet besparelsen på personale? 
 
Svar: 
Skylle-tørre toiletter tildeles forskelligt til borgere i hhv. eget hjem og på ple-
jehjem. I begge tilfælde er der tale om et toiletsæde med skylle- tørrefunk-
tion, som kan udskiftes med det eksisterende toiletsæde, og det betyder, at 
personalet let og hurtigt kan give dem til borgere på plejehjem, som kan pro-
fitere af funktionerne, og nedtage dem igen, hvis borgeren ikke længere har 
gavn af det, eller en ny borger flytter ind, der ikke har behov for det. På ple-
jehjem bliver de rengjort og vedligeholdt af plejepersonalet på lige fod med 
den øvrige rengøring. Den ekstra tid, det tager at rengøre det særlige toilet-
sæde sammenlignet med et almindeligt toiletsæde, opvejes af den tid, der 
spares på hjælp til toiletbesøg. Der er ikke udmøntet en besparelse for brug 
af skylle-tørre toiletter på plejehjem, men alene ifm. borgere i eget hjem. 
 
Når det gælder borgere i eget hjem, følger vi Ankestyrelsens afgørelse om, 
at skylle-tørre toiletter skal bevilges efter servicelovens regler om boligindret-
ning (SEL § 116). Dette betyder, at skylle-tørretoilettet bliver borgers ejen-
dom, og det påhviler herved borger at stå for rengøring, vedligeholdelse og 
evt. reparation og genanskaffelse. I de tilfælde, hvor borger ikke har mulig-
hed for at påtage sig dette, er der mulighed for at søge hjælp via servicelo-
vens regler om merudgifter eller evt. via pensionsreglerne. 
 
 
6) I hvor stor udstrækning anvendes robotstøvsugere, og hvor stor er den 

estimerede gevinst? 
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Svar: 
Ankestyrelsen slog tilbage i 2016 fast, at robotstøvsugere er forbrugsgoder, 
som indgår i sædvanligt indbo. Det betyder, at robotstøvsugere ikke kan stil-
les til rådighed som et hjælpemiddel (SEL §112), ligesom der ikke kan ydes 
støtte til køb af robotstøvsuger efter reglerne om forbrugsgoder (SEL §113). 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetsstandarden for 2022 den 1. de-
cember 2021, blev det vedtaget, at støvsugning ikke længere skal være 
en del af kommunens serviceniveau, hvis borger kan anvende en robotstøv-
suger. Borgere, der kan anvende en robotstøvsuger, rådgives til at købe en.  
 
Der har været forsøg med anvendelse af robotstøvsugere på plejehjem, men 
udfordringerne har oversteget gevinsterne, ikke mindst fordi robotstøvsu-
gerne primært er målrettet private boliger, hvor ejeren er motiveret for at ind-
rette boligen, så støvsugeren let kan komme omkring. 
 
 
7) Hvilke andre specialiserede teknologier anvendes der i afdelingen, og 

hvilken gevinst formodes der at være? 

 
Svar: 
“Gevinsten” ved anvendelse af velfærdsteknologi kan typisk udmøntes i tre 
typer.  

1. Gevinst for borgerne, fx øget værdighed, tryghed eller selvhjulpen-
hed/frihed 

2. Gevinst for medarbejderne, for eksempel i form af mindre belastning 
og efterfølgende nedslidning 

3. Gevinst i form af arbejdskraftbesparelse 
 
I bedste fald indfrier implementeringen af teknologien alle tre gevinster.  
 
Der henvises til følgende website for et fyldigt overblik over hvilke teknolo-
gier, der er i drift i henholdsvis hjemmeplejen, på plejehjem og på Vikærgår-
den. Heraf fremgår det også, hvilken gevinst der er forbundet hermed: 
https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/implementering/teknologier-i-drift/ 
 
Og der henvises til følgende website for et samlet overblik over, hvilke pro-
jekter og afprøvninger som pågår p.t. i Sundhed og Omsorg med henblik på 
eventuel idriftsættelse: 
https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/projekter/ 
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