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Møde i Socialudvalget den 10. september 2013 
 
1  Åbent         Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til fire initiativer 
 
033332-2013 
 
 
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 på ældreområdet identificeret et 
behov for implementering af velfærdsteknologier i regi af to igangværende initiativer: ”Tidlig 
opsporing og tidlig indsats – forebyggelse af indlæggelser” og ”Virtuel Genoptræning”. Desuden 
har Social & Sundhed identificeret to nye initiativer indenfor velfærdsteknologi, der er relevante at 
iværksætte på handikapområdet: ”Teknologi som kompenserer mest for flest” og ”Et par rappe 
teknologier”. Til iværksættelse af de i alt fire initiativer ansøges om en bevilling på 3,62 mio. kr. fra 
puljen til velfærdsteknologi. 

 
Baggrund 
Tidlig opsporing og tidlig indsats – forebyggelse af indlæggelser 
Forebyggelse af indlæggelser er ét af de indsatsområder, der er særligt fokus på i Gentofte 
Kommunes sundhedspolitik, budgetaftalen for 2013, KL’s strategi ”Det nære sundhedsvæsen” og 
Sundhedsaftalen for 2011-2014 og SOSU’s strategiske indsatsområder for 2012-2015. 

I forlængelse heraf har Gentofte Kommune iværksat initiativet ”Tidlig opsporing og tidlig indsats”, 
der blev besluttet igangsat af Socialudvalget d. 14. maj 2013 dagsordenspunkt 1. Formålet med 
initiativet er at sikre, at kommunen via en tidlig opsporing og indsats i hjemmeplejen og 
plejeboligerne forebygger, at tilstanden forværres hos borgere, der allerede får hjælp af 
kommunen, og at borgeren (gen)indlægges.  

Initiativet indeholder fire tiltag: 

1. Social & Sundhed skal implementere redskaber til brug for tidlig opsporing og tidlig indsats i 
Gentofte Kommunes hjemmepleje og plejeboliger. 

2.  Social & Sundhed skal afprøve og implementere it-understøttede arbejdsgange og teknologier, 
der sikrer, at frontpersonalet formidler relevante observationer og screeningsresultater til dem, der 
har handlingskompetence. 

3.   Social & Sundhed skal afprøve og implementere handlevejledninger, der bygger på 
observationerne med henblik på at forebygge forværring af borgernes tilstand. 

4.  Social & Sundhed skal fastlægge en model for evaluering af initiativet. 

Der ansøges om 800.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af it-løsninger til tidlig 
opsporing i hjemmeplejen og plejeboligerne, it-udstyr til måling af vitale parametre, som skal 
anvendes i hjemmesygeplejen, bærbare devices og storskærme i plejeboligerne. 

Derudover ansøges om 100.000 kr. til en tidsbegrænset ansættelse af en studentermedhjælp på 
bachelorniveau.  Studentermedhjælpen vil blive involveret i flere af de indsatser, der finansieres via 
velfærdsteknologipuljen, og forventes ud over dette initiativ blandt andet at skulle løse opgaver i et 
initiativ, der vedrører medicinhåndtering (Doce-Can projektet). Begge de nævnte initiativer er 
besluttet igangsat af Socialudvalget d. 14. maj 2013 dagsordenens punkt 1. Der forventes ansøgt 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=659856
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om midler til sidstnævnte initiativ fra velfærdsteknologipuljen til indkøb af relevante teknologier i 
november 2013. 

Virtuel Genoptræning i genoptræningsforløb på Tranehaven 
Social & Sundhed ønsker at udvide målgruppen for test af det igangværende initiativ indenfor 
velfærdsteknologi ”Virtuel Genoptræning” og anvende den nyeste teknologi i testen. 

Formålet med at afprøve Virtuel Genoptræning er at afklare, om løsningen kan bruges til at 
understøtte borgerne i øget selvtræning i hverdagen. Afprøvningen var oprindeligt tiltænkt udvalgte 
borgere, der under deres indlæggelse på Tranehaven skulle anvende Virtuel Genoptræning. Den 
første testperiode har imidlertid vist, at det er mere hensigtsmæssigt at teste løsningen bredere 
ved også at inkludere borgere, der bliver tilbudt behandling efter, de er udskrevet fra Tranehaven 
samt borgere i ambulante træningsforløb. Testen skal afdække, hvilken målgruppe teknologien 
bedst egner sig til, og kortlægge løsningens potentiale i form af, om løsningen kan øge borgerens 
daglige træning uden, at det koster ekstra penge, om den kan supplere eksisterende træning på 
hold, eller om den helt kan erstatte træningen hos fysioterapeuter. 

Det firma, som har udviklet løsningen, har forbedret systemet i form af bedre brugergrænseflade 
og nye øvelsespakker målrettet KOL-patienter og Hjerte-patienter. Social & Sundhed ønsker derfor 
at anvende det forbedrede system i testen af Virtuel Genoptræning. 

Der ansøges om i alt 365.000 kr. til initiativet. Heraf ansøges om 260.000 kr. til indkøb af ekstra 
Virtuel Genoptræningsløsninger, udkørsel af løsningen til borgere og drift (licenser, 
mobilabonnementer mv.) Desuden ansøges om 105.000 kr. til projektledelse, evaluering og 
kursusafholdelse. 

Der er tidligere givet bevilling på 540.000 kr. til opstart af initiativet jf. Kommunalbestyrelsens 
dagsorden d. 27. februar 2012 dagsordenspunkt 10. 

Teknologi som kompenserer mest for flest 
Formålet med initiativet ”Teknologi som kompenserer mest for flest” er at udbrede brugen af 
digitale løsninger og teknologier på handicap- og psykiatriområdet således, at rehabiliteringen af 
borgerne med handicap og psykisk sygdom understøttes bedre, og borgerne bliver mere 
selvhjulpne og får større indflydelse på eget liv.  

Der er et stort potentiale i de muligheder, som bl.a. kommunikationsteknologien giver på handicap- 
og psykiatriområdet, som endnu ikke er afprøvet i Gentofte Kommune. De borgere, som Social & 
Handicap yder støtte til, har kun i begrænset omfang adgang til computere, smartphones mv., og 
de mangler kendskab til, hvordan man benytter disse it-redskaber. 

Formålet med initiativet er således udover at understøtte rehabiliteringen blandt gruppen af 
borgere også at bringe deres it-færdighederne på niveau med samfundet generelt, således at de er 
i stand til at benytte de mest almindelige it-redskaber.  

Initiativet skal gøre borgere med handicap og psykisk sygdom i stand til at benytte f.eks. e-mail, e-
boks, NemId, netbank. Desuden er det centralt, at personalet i de sociale botilbud lærer at 
anvende de muligheder, som forskellige apps giver for bedre kommunikation, læring, hjælp til 
selvhjælp, leg mv.  

Der ansøges om i alt 2,0 mio. kr. til initiativet fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf ansøges om 1,4 
mio. kr. til indkøb af it-udstyr i form af tablets, digitale opslagstavler, smartphones, relevant 
software og evt. køb af kursusaktivitet. Desuden ansøges om 600.000 kr. til projektansættelse af 
en projektleder til styring og implementering af opgaven i 14 måneder. Initiativet retter sig mod de 
14 sociale tilbud under Social & Handikap Drift.  
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Et par rappe teknologier 
Social & Sundhed ønsker at anvende velfærdsteknologi til at understøtte det pædagogiske arbejde 
på Gentofte Kommunes botilbud. Formålet er, at alle borgere i botilbuddene får mulighed for at 
afprøve og udvikle deres færdigheder ved brug af velfærdsteknologier. 

Der ansøges om midler til indkøb af fire babysimulatorer, fire PARO robotsæler, et vaske/tørre 
toilet og fem drejestole. Der er tale om teknologier, der kan udvikle færdigheder blandt 
udviklingshæmmede borgere.  

Formålet med babysimulatoren er at understøtte den pædagogiske opgave rettet mod 
udviklingshæmmede borgere, der har udtrykt ønske om at blive forældre. Simulatoren giver 
mulighed for at borgerne ”på egen krop” kan prøve, hvad det i praksis vil sige at tage sig af et 
spædbarn. Formålet med PARO sælen, der ellers primært har været anvendt på ældreområdet, er 
at give kommunens udviklingshæmmede mulighed for at få glæde af de meget positive erfaringer, 
som andre kommuner har haft med at introducere udviklingshæmmede for teknologien.  
Vaske/tørre toiletterne skal understøtte udviklingshæmmede borgere i at være selvhjulpne  og 
bidrage til at højne den selvstændige hygiejne blandt brugerne. Drejestolene skal ligeledes bidrage 
til øget selvhjulpenhed blandt brugerne.  

Der ansøges om 350.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af fire PARO sæler samt 
certificeringskursus, fire babysimulatorer samt tilbehør og kursus, et vaske/tørre toilet inkl. 
installation og vejledning og fem drejestole. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at iværksættelse af de fire initiativer understøtter Social & Sundheds 
strategier på handicap- og ældreområdet, der 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 rehabiliteres og understøttes i at blive mere 
selvhjulpne i deres hverdag. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der godkendes anlægsbevilling på 3,62 mio. kr. til ”Tidlig opsporing og tidlig indsats – 
forebyggelse af indlæggelser”; ” Virtuel Genoptræning i genoptræningsforløb på Tranehaven”; 
”Teknologi som kompenserer mest for flest” og ”Et par rappe teknologier” 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 

 Idebeskrivelse - Et par rappe teknologier 
 Idebeskrivelse - Teknologi som kompenserer mest for flest 
 Idebeskrivelse - Tidlig opsporing og tidlig indsats 
 Idebeskrivelse - Virtuel Genoptræning 

 
 
Møde i Socialudvalget den 10. september 2013 
 
2  Åbent         Udkast til styringsaftale 2014 
 
048792-2012 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen samt 
Region Hovedstaden. Rammeaftalerne består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategi 2013 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2013, 
dagsordenens punkt 21. 

Styringsaftale 2014 har været til høring i Handicaprådet. Styringsaftale 2014 forelægges hermed til 
godkendelse.  

 
Baggrund 

Kommunernes ansvar for at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde 
omfatter ansvar for udarbejdelse af en rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en 
styringsaftale, som årligt vedtages inden henholdsvis 1. juni og 15. oktober. 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2013, dagsordenens punkt 21, Udviklingsstrategi 
2014. Kommunerne i regionen forelægges nu udkast til Styringsaftale 2014 til godkendelse. 

Styringsaftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og unge samt voksne – det vil 
sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner. Styringsaftalen lægger 
rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på området og sikrer bl.a. fælles spilleregler om 
takstberegning og takstudvikling. 

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i 
hovedstadsregionen, og lægger sig derved i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem 
kommunerne. 

Styringsaftalen indeholder desuden Kommunekontaktrådets aftaler om takstudvikling. Aftalen 
indebar fra 2012-2013 en fastholdelse af takstniveauet fra 2012, dog med p/l-fremskrivning. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3288960
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3288968
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3288981
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3288974
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=588513
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Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden anbefaler i udkast til Styringsaftale 2014, at 
taksterne i 2014 reduceres med 1 procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering, og at 
de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med 2 procent efter 
p/l-regulering. Samtidig foretages en særskilt efterregulering af overskuddet, der opstår i 2013 som 
følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO, hvor lønudviklingen var skønnet højere end 
det faktiske. Gentofte Kommunes takster er i perioden 2010 til 2013 faldet med 4,4 procent. 
Gentofte Kommune har tilkendegivet overfor Kommunekontaktrådet (KKR), at kommunen ikke vil 
kunne leve op til en reduktionen i taksterne. 

 
Styringsaftalen indeholder endvidere som noget nyt beskrivelse af prisstruktur, 
beregningsgrundlag, efterregulering for tilbud med to eller flere takstgrupper samt 
opfølgningsmekanismer for borgernes placering i takstgrupper og principper for etablering, lukning 
og omlægning af tilbud, jf. bilag. Gentofte Kommune har været repræsenteret i den arbejdsgruppe, 
som har udarbejdet retningslinjerne. 

Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring på Handicaprådets møde den 19. august 2013. 
Handicaprådet havde ingen kommentarer. 

 
Vurdering 

Udkast til Styringsaftale 2014 vurderes som helhed at udgøre et relevant grundlag for det 
kommunale samarbejde omkring styringen af kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede 
social- og specialundervisningsområde i regionen. Dog med forbehold for den aftalte 
takstreduktion, idet en evt. reduktion af taksterne kræver en individuel vurdering af mulighederne 
for at opretholde det ønskede kvalitetsniveau på de enkelte tilbud. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkast til Styringsaftale 2014 (som en del af Rammeaftale 2014) godkendes med forbehold for 
takstreduktion. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Børne- og Skoleudvalget 
 
________________________ 
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Bilag 
 Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2014 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. september 2013 
 
3  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000089-2013 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældrebolig pr. 26.08.13.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller  

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Tages til efterretning. 

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

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. september 2013 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3281755
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=611643
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3280208
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=533293
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Beslutninger 

Udvalget fik demonstreret det virtuelle genoptræningssystem (virtuel genoptræning) og det 
nyetablerede velfærdsbibliotek. Desuden fik udvalget præsenteret et overblik over Social & 
Sundheds arbejde med velfærdsteknologi, herunder baggrund, projektoverblik og 
erfaringer. Præsentation og projektoversigt blev udleveret på mødet. 
 
Næste møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 afholdes kl. 07.00 på Rådhuset. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. september 2013 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


