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Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 
1  Åbent         Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til fem initiativer 
 
044441-2013 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har siden 2009 arbejdet med velfærdsteknologi på ældreområdet. Derudover 
har Social & Sundhed i regi af Handicappolitikken arbejdet med kommunikationsteknologier på 
handicapområdet. Som led i dette arbejde har Social & Sundhed identificeret en række nye 
initiativer, som kan sikre en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder og øge borgernes 
selvhjulpenhed. På ældreområdet drejer det sig om tre nye initiativer: ”Forflytning fra 2 til 1 
medarbejder”; ”Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre” og ” Teknologi som 
skaber øget patientsikkerhed”. På handicapområdet drejer det sig om de to nye initiativer: ”Ud i det 
blå” og ”De særlige situationer”.  Til iværksættelse af de i alt fem initiativer ansøges om en bevilling 
på 5,88 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi. 

 
Baggrund 
På Socialudvalgets møde d. 10. september 2013, dagsordenspunkt 1, fik Social & Sundhed 
bevilliget 3,62 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi til en række initiativer på ældre- og 
handicapområdet. I den forbindelse blev det varslet, at der var yderligere ansøgninger på vej om 
midler til en række initiativer på områderne. Denne ansøgning følger her og drejer sig om 
nedenstående fem initiativer. 

Forflytning fra 2 til 1 medarbejder 
Formålet med initiativet er primært at reducere bemandingen fra to medarbejdere til én 
medarbejder ved forflytning af borgere, som skal flyttes med lift. Forflytning af borgere er en 
arbejdsopgave, som en sundhedsmedarbejder typisk foretager 6 til 20 gange i løbet af en 
arbejdsdag. En del af flytningerne foregår med lift, hvor Gentofte Kommunes forflytningspolitik 
foreskriver, at der ved forflytning med de nuværende hjælpemidler, skal være to medarbejdere til 
stede af hensyn til borgerens sikkerhed og medarbejdernes arbejdsmiljø. 

Erfaringer fra andre kommuner har imidlertid vist at indførelse af nye forflytningsteknologier som 
stationære personløftere (loftslifte), elektriske højdeindstillelige og kipbare toilet- og badestole og 
vendesystemer kan reducere medarbejderressourcerne til forflytninger fra to til én medarbejder i 
75 procent af de forflytninger, hvor der i dag er to medarbejdere til stede. Et forsigtigt og noget 
usikkert skøn er, at Gentofte Kommune ved fuld implementering af den nye teknologi kan spare op 
mod 2 mio. kr. årligt.      

Indførelse af nye forflytningsteknologier i Gentofte Kommune kan udover at sikre bedre udnyttelse 
af ressourcerne, også skabe et bedre arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere, idet forflytninger 
med den nye teknologi er mindre belastende. Desuden sikre indførelse af nye teknologier større 
nærvær og tryghed for borgeren, da forflyting ved én medarbejder skaber mere nærvær og mindre 
gene ved tilstedeværelse under intim pleje.  

Der ansøges om 3,5 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf 2,5 mio. kr. til investering i 
vendesystem, kip og eleverbare toilet- og badestole og loftslifte, og 1,0 mio. kr. til investering i 
projektledelse, organisering, undervisningsforløb og ændring af arbejdsgange over en flerårig 
periode.   

Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre 
Social & Sundhed ønsker at give brugere, pårørende og personale på Gentofte Kommunes 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=673667


  Side 4 af 13 
 

ældretilbud adgang til it-udstyr og trådløst internet. En rundspørge i alle Gentofte Kommunes 
dagscentre, aktivitetscentre, plejeboliger og Tranehaven har imidlertid vist, at beboere og 
pårørende kun meget få steder har adgang til trådløst internet.  

Ifølge Ældre Sagen er 48 procent af de ældre over 75 år ikke fortrolig med brug af internet, og 
mange af disse borgere findes i plejeboligerne. Ældre Sagen har gennem mange år tilbudt it-
kurser, men manglende mobilitet gør, at mange af de ældre, der kommer i dagscentrene eller bor i 
plejeboliger, ikke er i stand til at deltage i disse kurser. Inden 2015 forventes det, at alle borgere 
har en digital postkasse, hvorfor Gentofte Kommune bør skabe de rette rammer i kommunens 
ældretilbud.   

Der ansøges om 1,42 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf 0,82 mio. kr. til trådløs 
accespoint, kabling, infoskærme, smartboards og tablets til Gentofte Kommunes plejeboliger, 
aktivitetscentre, dagscentre og træningscentre og 0,6 mio. kr. til udgifter i forbindelse med styring, 
implementering af opgaven og undervisning af personale.        

Teknologi som skaber øget patientsikkerhed 
Social & Sundhed ønsker ved brug af velfærdsteknologi at sikre størst mulig patientsikkerhed i 
hjemmesygeplejen i Gentofte Kommune og optimere plejen og behandlingen af den enkelte 
borger. Desuden ønsker Social & Sundhed i størst muligt omfang at inddrage borgeren i egen 
behandling. 

Hjemmesygepleje har hidtil anvendt Smartphone som tilgang til relevant data. Der er imidlertid 
behov for at bringe personalet i hjemmesygeplejen på niveau med teknologiudviklingen. 
Dokumentationskravene i hjemmesygeplejen kræver en nem og overskuelig adgang til 
medicinskema, plejeplaner samt Helhedsvurderinger, og her er der behov for et mere tidssvarende 
it-værktøj i form af tablets, der har større skærm og bedre tastatur end en Smartphone.  

Bedre teknologi i form af tablets vil give hjemmesygeplejen mulighed for at tilgå relevant viden i 
forbindelse med den konkrete arbejdssituation ude hos borgeren, hvilket kan skabe endnu 
stærkere faglighed i opgaveløsningen og dermed øge patientsikkerheden. Desuden vil tablets give 
hjemmesygeplejen mulighed for at foretage relevante registreringer ude i borgerens hjem, hvilket 
skaber en mere tidstro registrering, mindre dobbeltregistrering og dermed også reduktion af 
risikoen for fejl. Derudover vil registreringer foretaget i borgerens eget hjem give bedre mulighed 
for medinddragelse af borgeren i egen behandling.  

Der ansøges om 0,59 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf 0,45 mio. kr. til indkøb af 60 
tablets med dertilhørende licens og tilbehør og heraf 0,14 mio. kr. til konsulentbistand, 
undervisning mv. 

Ud i det blå 
Social & Sundhed ønsker at sikre, at borgere med en udviklingshæmning har de bedste 
muligheder for at kunne bevæge sig frit rundt på trods af deres nedsatte funktionsniveau. Mange 
borgere med en udviklingshæmning har ikke forudsætninger for at kunne vedligeholde deres 
funktionsniveau og leve et aktivt og sundt liv, hvor de er mobile. Nytænkning af serviceydelser ved 
hjælp af velfærdsteknologi kan imidlertid fremme deres almene sundhedstilstand og forbedre deres 
muligheder for at komme omkring på bl.a. de sociale tilbud og i lokalmiljøet. 

Formålet med initiativerne er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes vision at sikre, at 
borgere bliver trænet og selv tager aktiv del i at forebygge eventuel tilbagegang i deres egen 
fysiske formåen.  

Der ansøges derfor om midler til indkøb af to parallelcykler og fem hjælpemotorer samt oplæring i 
brugen af cykler og motorer. Formålet med parallelcyklerne er at give borgere med 
udviklingshæmning mulighed for selv at kunne bevæge sig frit uden at være afhængig af offentlig 
transport og institutionernes busser. Hjælpemotorerne vil give borgere med mere omfattende 
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fysiske handicaps, der er afhængige af tunge kørestole, bedre muligheder for at komme rundt 
samtidig med, at belastningen for pårørende og personale mindskes.  

Der ansøges om 0,32 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af to parallelcykler og fem 
hjælpemotorer inkl. oplæring.        

De særlige situationer 
Social & Sundhed ønsker at anvende velfærdsteknologi til at give borgere i Gentofte Kommunes 
Blindenetværk en bedre behandling og sikre, at arbejdsmiljøet forbedres og arbejdsgangene i 
forbindelse med basale hverdagssituationer lettes for medarbejdere på Blindenetværket. 

Carendo stolen vil i den sammenhæng kunne forbedre arbejdsgangene og sikre bedre behandling. 
Stolen er en højdejusterbar, ergonomisk multifunktions bade- og hygiejne stol til borgere med et 
komplekst fysisk plejebehov. Stolens mange indstillingsmuligheder vil skabe mindre fysisk 
belastning for medarbejderne og vil gøre hverdagssituationer mere sikre og bekvemme for 
borgeren.  

Der ansøges om 0,05 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af Carendo stolen. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at iværksættelse af de fem initiativer understøtter Social & Sundheds 
strategier på handicap- og ældreområdet, som skal bidrage til at realisere Social & Sundheds 
andel af den samlede besparelse, som følger af udligningsreformen. De konkrete gevinst- og 
effektmål fastlægges som en del af projekterne. Hertil kommer, at initiativerne understøtter 
målsætningen om, at kommunens handicappede og ældre borgere skal rehabiliteres og blive mere 
selvhjulpne i deres hverdag. 

 

De efterfølgende afledte driftsomkostninger til it afholdes indenfor Social & Sundheds driftsbudget. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der godkendes anlægsbevilling på 5,88 mio. kr. til initiativerne: ”Forflytning fra 2 til 1 
medarbejder”; ”Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre”; ”Teknologi som skaber 
øget patientsikkerhed”; ”Ud i det blå” og ”De særlige situationer” med finansiering over de på 
investeringsoversigten afsatte midler i 2013 til velfærdsteknologi. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
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Bilag 

 De særlige situationer 
 Digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre 
 Forflytning fra 2 til 1 medarbejder 
 Teknologi som skaber øget patientsikkerhed 
 Ud i det blå 

 
 
Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 
2  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013 
 
037267-2013 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets ni måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering pr. 3. kvartal 2013 til 
godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2013 og oversendes derefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende 
økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de 
eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m. 

 
Baggrund 

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2012. 

Rapporteringen indeholder derudover en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder 
også en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 

Den økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2013 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger 
på i alt 
 -23,5 mio. kr. 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er: 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3362949
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3362969
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3362929
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3362943
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3362945
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=664598
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 Finansieringsområdet udviser en samlet forbedring på 6,4 mio. kr. vedrørende øgede 
forskerskatter samt mindreindtægter af dækningsbidrag for erhvervsejendomme 

 Driftsudgifter (serviceudgifter) udviser samlede nettomindreudgifter på 3,3 mio. kr., som 
primært vedrører Pleje og Omsorg for ældre. 

 Driftsudgifter (øvrige udgifter) forbedres med 7,7 mio. kr., som i overvejende grad vedrører 
forsørgelsesudgifterne under Socialudvalget. 

 Forsyning, mindreudgifter på 6,0 mio. kr. på renovationsområdet. 

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side 
8 og frem i notatet. 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og 
Socialudvalget: 

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen pr. 3. kvartal 2013 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. november 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
Beslutninger 

Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat incl  ansøgninger pr 30. september 2013 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 
3  Åbent         Fælles kommunalpolitiske visioner og målsætninger for 
Sundhedsaftale III 
 
025024-2013 
 
 
Resumé 

Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommunerne i Region Hovedstaden 
udarbejdet forslag til fælles kommunale visioner og målsætninger på henholdsvis det somatiske og 
psykiatriske område til brug for de fremtidige drøftelser med regionen om udformningen af 
Sundhedsaftale III, der skal gælde for perioden 2015-2018. Det er ønsket, at Socialudvalget drøfter 
de to oplæg med henblik på eventuelle særlige politiske fokusområder mv. 

 
Baggrund 

De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, 
udløber ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015-
2018. Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region og 
dermed ophører modellen, hvor hver hver enkelt kommune har individuelle forhandlinger med 
regionen. Det betyder, at kommunerne i Region Hovedstaden sammen skal indgå aftalen med 
regionen på baggrund af fælles politiske visioner og målsætninger. 

Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommunerne på administrativt og politisk plan 
udarbejdet forslag til disse fælles kommunale visioner og målsætninger på hhv. det somatiske og 
psykiatriske område til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. 
Der har blandt andet været afholdt et tværkommunalt politisk dialogmøde den 17. september 2013, 
hvor det blev drøftet fokuspunkter til den politiske del af den kommende Sundhedsaftale. 
Resultatet af mødet er indarbejdet i forslaget til fælles kommunale visoner og målsætninger. 

KKR Hovedstaden drøftede på et møde den 9. oktober 2013 visioner og målsætninger. KKR 
anbefaler kommunerne at drøfte dem politisk og give tilbagemelding på, hvorvidt kommunen ser 
dem som et godt grundlag for det videre arbejde med Sundhedsaftale III. 

Med udgangspunkt i de fælleskommunale målsætninger og politiske dialogmøder, der forventes 
afholdet i januar og august 2014, udarbejdes der aftaleudkast med henblik på endelig godkendelse 
i kommunalbestyrelser og regionsråd ved udgangen af 2014.  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3353072
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=649442
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Vurdering 

Social & Sundhed vurderer, at de forelagte oplæg samlet udgør et godt grundlag for kommunernes 
fælles forhandlinger med regionen om en samlet sundhedsaftale III.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At de to oplæg drøftes med henblik på Socialudvalgets ønske om særlige politiske fokusområder.  

 
Beslutninger 

Drøftet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Høringsbrev vedr. sundhedsaftale III 
 Oplæg om sundhedsaftale III - psykiatri - til høring i kommunerne 
 Oplæg om sundhedsaftale III - somatik - til høring i kommunerne 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 
4  Åbent         Frikommune - forebyggende hjemmebesøg 
 
024461-2011 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed foreslår, at Gentofte Kommune tilslutter sig det godkendte frikommuneforsøg om 
differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg. 

 
Baggrund 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363300
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363308
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363309
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=450394
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I henhold til Frikommuneloven, havde de ni frikommuner mulighed for at indsende forslag til nye 
forsøg, som kræver ændret lovgivning frem til 1. november 2012. Herefter og frem til udgangen af 
2013 har de ni frikommuner mulighed for at ansøge om yderligere kopiforsøg og for at tilslutte sig 
de forsøg, der er resultatet af de seks forsøgstemaer (Nytænkning af den aktive 
beskæftigelsesindsats, Digitalisering, Øget inddragelse af civilsamfundet, En mere 
sammenhængende og effektiv sundhedsindsats, Nye løsninger i Folkeskolen, Kommunerne og 
vækstdagsordenen).  

Social & Sundhed foreslår, at Gentofte Kommune tilslutter sig det af Fredericia Kommune 
indsendte og godkendte forsøg om ’Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende 
hjemmebesøg.  

Ifølge Servicelovens §79a skal kommunen tilbyde borgere som er fyldt 75 år mindst ét årligt 
forebyggende hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøget er, at drøfte borgerens aktuelle 
livssituation og eventuelle behov for støtte til at udnytte egne ressourcer og bevare et aktivt 
funktionsniveau i hverdagen.  

Med frikommuneforsøget ønsker Social & Sundhed at afprøve: 

• At forebyggende hjemmebesøg tilbydes andre steder end i borgerens eget hjem,  
• at der i samråd med borgere med god egenomsorg og højt mestringsniveau kan ske udskydelse 
af næste forebyggende besøg med to år, 
• at der tre til fire gange om året inviteres til temamøde om forebyggelse og sundhed og at disse 
temamøder vil gøre det ud for et forebyggende besøg.  

Formålet er, at differentiere tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg således at borgere med 
begrænsede muligheder tilbydes forebyggende besøg i hjemmet, mens borgere med en aktiv 
hverdag og høj funktionsevne der ønsker det, tilbydes dialog om forebyggelse og sundhed i 
forbindelse med deres sædvanlige aktiviteter. 

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds forventning, at muligheden for at differentiere tilbuddet om forebyggende 
hjemmebesøg vil medvirke til en yderligere nyttiggørelse og målretning af de lovpligtige 
forebyggende hjemmebesøg og derved til en styrkelse af den forebyggende indsats. Samtidig er 
det forventningen, at det i højere grad bliver muligt, at nå de borgere der i dag vælger at takke nej 
til tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg i deres eget hjem.  

Samlet set knytter dette forsøg sig til Gentofte Kommunes sundhedspolitik, hvor der er sat fokus 
på at arbejde systematisk med tidlig opsporing, hvor der er mistanke om sygdom eller 
risikofaktorer. 

En eventuel gennemførelse af et frikommuneforsøg med differentierede muligheder for afvikling af 
forebyggende hjemmebesøg forventes således, at kunne bidrage positivt til indsatsen for at styrke 
den tidlige opsporing og indsats, som blev drøftet på Socialudvalgets møde den 14. maj 2012 – 
dagsordenens pkt. 1.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller  

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At Gentofte Kommune indsender kopiansøgning.  

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra Fredericia 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 
5  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000089-2013 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 29.10.13. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363389
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=611643
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________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 
7  Lukket         Ældreprisen 2013 
 
043076-2013 
 
 
Beslutninger 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. november 2013 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3354487
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=533293
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8  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


