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1 (Åben) Dagsorden til 3. møde i opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsninger for 
ældre den 27. september 2022 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-07369 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 31. januar 2022 opgaveudvalget Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre. Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan Gentofte 
Kommune fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed 
fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i Gentofte Kommune.  
 

Dagsorden for mødet:  

• Velkomst v. formand Katja S. Johansen 
 

• Oplæg om KCX – Laboratorium for lys og velfærdsteknologi samt afprøvning og drøftelse 
af velfærdsteknologiske løsninger til eget hjem v. Kristian Mainz, Centerchef og Henrik 
Hamborg, Projektleder 

 

• Opsamling på Gentofte Mødes 2022 v. medlemmer af opgaveudvalget Mette Juhl 
Sørensen og Dina Wildt. (logbog fra Gentofte Mødes 2022 er vedlagt som bilag) 

 

• Præsentation af procesplan for 2. halvår af 2022 v. facilitator Tine Faurby. (procesplan for 
2. halvår 2022 er vedlagt som bilag)  

 

• Tak for i dag v. formand Katja S. Johansen. 
 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller: 
 

1. At opgaveudvalget drøfter velfærdsteknologiske løsninger til eget hjem 
2. At opgaveudvalget samler op på inputs fra Gentofte Mødes 2022 
3. At opgaveudvalget tager procesplan for 2. halvår 2022 til efterretning. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Ad 1) På baggrund af oplæg og rundvisning på ”KCX- Laboratorium for velfærdsteknologi 
og belysning” drøftede opgaveudvalget teknologiske muligheder i eget hjem med fokus på 
betydningen for selvstændighed og oplevelsen af ensomhed. Grupperne var optagede af:  

• Sondringen mellem teknologi som forbrugsgode eller hjælpemiddel. 

• Om velfærdsteknologiske løsninger motiverer til fællesskaber, engagement og 

aktivitet eller ensomhed og passivitet? 

• Det etiske dilemma ved data og velfærdsteknologi (fx ved indtastning af oplysninger 

og værdier eller anvendelse af kamera og stemmekontrol). Er det overvågning eller 

tryghedsskabende, og følger lovgivningen med? 



 

Side 4 

• At man skal være nysgerrig på de velfærdsteknologiske mulighederne tidligt. Man 

opdager først behovet, når det er for sent  

• At fremtidens generationer er indfødte digitale, og at løsningerne ofte er intuitive i 

anvendelsen. Men der skal være opmærksomhed på borgernes kompetenceniveau 

og behov.  

• Ældre er forskellige. Der kan være forskellige forhold der gør sig gældende i 

anvendelsen af teknologiske løsninger. Det kan omhandle selvhjulpenhed, kognitive 

vanskeligheder, sårbare perioder og sygdom. Hvornår har borgerne et behov, og 

hvad er kommunens rolle? 

• Civilsamfundets rolle, hvor der er grobund for frivillighed, fx en IT-ven (der kan være 

behov for hjælp til installering, opsætning og teknisk support ved fejlmeldinger)  

• At der kan være behov for vejledning og motivering i anvendelsen såvel som 

ekspertviden og mulighed for afprøvning ved anskaffelse. 

• At der er fokus på, hvem der egentlig er målgruppen for kommunens indsats i 

fremtiden. De ældre, som kan klare sig selv, skal så vidt muligt blive ved med det, 

og de svageste skal ikke glemmes.  

Ad 2) To opgaveudvalgsmedlemmer delte deres oplevelser, og der blev samlet op på input 
fra Gentofte Mødes 2022 den 2. september 2022. De forbipasserende borgere havde 
mulighed for at byde ind på spørgsmålet: ”Når jeg bliver gammel, bliver det vigtigste for 
min livskvalitet, at?” Opgaveudvalget gav følgende tilbagemelding på de inputs, der var 
kommet ind:  

• Der var en overvægt af besvarelserne, der omhandlede det at være rask og have et 

godt helbred. 

• Vi skal være opmærksomme på, at ældrelivet har mange faser. Vi skal i 

opgaveudvalget ikke kun have fokus på den raske borger, men også på de 

perioder, hvor borgerens behov ændres, og kommunen kan have en rolle.  

• Vi skal sikre bedre synlighed og formidling af opgaveudvalgets deltagelse, hvis 

aktiviteten på Gentofte Mødes skal gentages. 

 
Ad 3) Opgaveudvalget godkendte den nye procesplan for aktiviteter i opgaveudvalget. 
Datoerne for møderne i opgaveudvalget i 2023 er:  

• Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17.00-19.00 

• Mandag den 6. marts 2023 kl. 17.00-19.00  

• Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00-19.00  

 
 
Bilag 

1. Logbog 2. sep Gentofte Mødes (4774083 - EMN-2022-07369) 

2. Procesplan 160822 pdf (4774084 - EMN-2022-07369) 
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