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Møde i Socialudvalget den 09. februar 2012 
 
1  Åbent         Virtuel genoptræning 
 
005985-2012 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har siden sommeren 2009 arbejdet med velfærdsteknologi på ældreområdet 
bredt set, herunder også træningsområdet. Som led i dette arbejde har Social & Sundhed 
identificeret en moden og relevant velfærdsteknologi, der kan anvendes som led i genoptræningen 
af brugere på Tranehaven. Teknologien kan både anvendes på træningscentret og i borgernes 
eget hjem. Teknologien leveres af to private virksomheder i en partnerskabskonstruktion i form af 
et projektforløb. Der søges om anlægsbevilling på kr. 650.000 fra puljen til velfærdsteknologi til 
gennemførelse af projektet. 
 
Baggrund 
Som led i arbejdet med velfærdsteknologi har Social & Sundhed arbejdet med et projekt, der 
fokuserer på at understøtte træningsopgaven med velfærdsteknologier, der sætter brugerne i 
stand til at varetage en del af træningen på egen hånd, og gør træningen mere fleksibel.  
Baggrunden for at sætte fokus på netop træningsområdet er, at der er tale om et område i vækst. 
Dette skyldes blandt andet kommunalreformen, der har skabt et øget fokus på behovet for 
genoptræning af patienter, der udskrives efter blandt andet operation. Eksempelvis har der været 
en betydelig vækst i patienter der udskrives med et lægeligt visiteret genoptræningsbehov efter 
endt hospitalsbehandling. Det er derfor relevant at arbejde med velfærdsteknologier, der kan 
bidrage til, at træningsydelserne i fremtiden kan leveres med et lavere ressourceforbrug.  
 
Social & Sundhed har i efteråret 2011 foretaget en grundig afdækning af markedet for at 
identificere relevante partnere og teknologier, der kan realisere de to spor ovenfor.  
Som led i denne afdækning har Social & Sundhed været i dialog med Welfare Denmark, der er et 
partnerskab bestående af blandt andet private og offentlige virksomheder. 
 
Konkret er der tale om et projekt, hvor Microsofts Kinect teknologi sammen med en fladskærm og 
software der indeholder fysioterapeutisk korrekte træningsøvelser anvendes i træningssituationen 
til interaktiv selvtræning (Kinect er den teknologi der anvendes i Microsofts X-Box). Kinect-
teknologien fungerer som den kendte Wii, men uden håndholdte controllere. Det betyder, at 
brugeren bevæger sig frit foran teknologien, der opfanger brugerens bevægelser. Dette anvender 
Microsoft til interaktive spil mens det i Welfare Denmarks setup anvendes til at understøtte en 
interaktiv genoptræningssituation, hvor brugerens bevægelser aflæses af kinect teknologien og 
vises på den skærm, brugeren står overfor og træner. Brugeren får via kinect teknologien og 
skærmen direkte feedback på om øvelserne foretages korrekt. 
 
Målet er, at Virtuel Genoptræning med de pågældende funktionsøvelsesmoduler kan indgå i og 
understøtte Gentofte kommunes genoptræningsydelser. Det er desuden målet at indhente 
konkrete erfaringer med anvendelse af virtuel træning for borgere med henblik på at understøtte 
egen mestring. Desuden indgår der et element af uddannelse og kompetenceudviklingsaktiviteter 
for de medarbejdere, der skal instruere brugeren i at anvende teknologien. Træningsøvelserne 
skal således udvikles i projektet i samarbejde mellem fagfolk og teknikere, og det skal derfor i 
projektforløbet afprøves og afklares præcist i, hvilket omfang og udstrækning den virtuelle 
genoptræningsløsning gør brugeren i stand til at træne på egen hånd vha. teknologien. 
 
Det vederlag hver kommune skal betale for at indgå i projektet som dækker opgaver i forbindelse 
med analyser, specifikationer, design og udvikling af træningsøvelserne og licenser er aftalt til kr. 
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285.000 ex. moms. Dette rammebudget kan ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale 
mellem parterne. Aftalen indgås konkret med de to virksomheder Idisplay og Virtuel Lab der 
leverer selve projektforløbet og den tekniske løsning. Ud over vederlaget på kr. 285.000 er der 
udgifter til hardware på kr. 100.000, uforudsete udgifter på kr. 50.000 og projektledelse på kr. 
104.000. Den samlede projektøkonomi beløber sig således til ca. kr. 540.000 for den 2-årige 
periode. 

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at projektet kan bidrage med en direkte anvendelig 
velfærdsteknologisk løsning, der forventeligt vil bidrage til at træningsydelser kan leveres mere 
fleksibelt med samme eller bedre kvalitet og med lavere ressourceforbrug. Det er samtidig 
vurderingen, at Welfare Denmark er en professionel partner, der leverer en sammenhængende 
forretningsmodel for den virtuelle genoptræningsløsning, og det er vurderingen, at de anvendte 
teknologier er fuldt ud anvendelsesklar og meget relevante til formålet. Det er desuden 
vurderingen, at projektet inden for en rimelig økonomisk ramme vil give konkrete erfaringer med 
implementering og anvendelse af velfærdsteknologi i opgaveløsningen på sundhedsområdet. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller  
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
1. At der af Økonomiudvalgets afsatte rådighedsbeløb til velfærdsteknologi på 10 mio. kr. på 
investeringsoversigten for 2012 overføres 540.000 kr. til Socialudvalget, 
 
2. At der til projektet om virtuel genoptræning gives anlægsbevilling på kr. 540.000 med finansiel 
dækning over det overførte rådighedsbeløb jfr. pkt. 1, 
 
3. At Social & Sundhed bemyndiges til at indgå kontrakt med Idisplay og Virtuel Lab om deltagelse 
i projektet om virtuel genoptræning. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Virtuel genoptræning 
 
 
Møde i Socialudvalget den 09. februar 2012 
 
2  Åbent         Kvartalsvis afrapportering for 2011 vedr. det specialiserede 
socialområde 
 
020855-2011 
 
 
Resumé 
Oversigt med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret 
budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 31. december 2011 
vedlægges til drøftelse. 
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Baggrund 
Som del af Økonomiaftalen 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skal sættes ekstra fokus på det 
specialiserede socialområde. Parterne indgik derfor aftale om, at kommunerne fra 2010 kvartalsvis 
skal indrapportere budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede 
socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rapporteringen skal ske inden udgangen det 
efterfølgende kvartals første måned (dog inden udgangen af august for 2. kvartal), 
og Kommunalbestyrelsen skal samtidig orienteres herom. 

I Gentofte Kommune er det blevet aftalt, at en oversigt med den skete indrapportering til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde udsendes til 
Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april, august, oktober og januar, og at oversigten 
forelægges til drøftelse på det første møde herefter i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og 
Socialudvalget. 

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds opfattelse, at oversigten er udtryk for, at budget 2011 for det 
specialiserede socialområde samlet set ventes overholdt i regnskab 2011. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Socialudvalget: 
  
At oversigten med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret 
budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 31. december 2011 drøftes. 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kvartalsvis afrapportering til kommunalbestyrelsen pr. 31. december 2011 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 09. februar 2012 
 
3  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000315-2012 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 26.01.12.  
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Da Pleje & Sundhed Myndighed er i gang med ibrugtagning af et boligstyringsmodul i 
omsorgssystemet Care, er der information om plejeboliger med fast personale (plejehjem), som 
ikke kan dannes p.t.   

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 09. februar 2012 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 09. februar 2012 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
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