
Ændringsforslag 

 

SEN-S-09 – Tryghedsskabende værdighedsteknologi på 

plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik 

Vedtaget:  ............................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ...................................... Annette Lund 

Tlf. nr.:  .................................... 29251940 

E-mail: ..................................... anlup@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 750 750 750 750 

I alt kassefinansieret 750 750 750 750 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der findes forskellige værdighedsteknologier der kan medvirke til at skabe tryghed for beboere 

på plejehjem. Oftest er det en konkret afklaring af den enkelte plejehjemsbeboers situation og 

behov der giver anledning til at afprøve, om en bestemt type værdighedsteknologi kan skabe 

øget tryghed for beboeren.  

Nogle af de værdighedsteknologier der pt afprøves på plejehjem i Kolding Kommune er: 

 Indsats til plejesenge (Careturner) som trykaflaster og er en effektiv hjælp til forflyt-

ning og håndtering af sengeliggende borgere. Den skaber mere komfort og bedre søvn 

for borgerne. Samtidig reduceres plejepersonalets tunge løft. 

 Sensorer og falddetektorer der kan registrere og sende alarm til plejepersonalet, hvis 

en plejehjemsbeboer f.eks falder på badeværelset om natten. 

 

Seniorområdet afklarer hvad den tryghedsskabende teknologi skaber af tryghed og merværdi 

for borgeren. Når borgeren er screenet afprøves teknologien og det vurderes om teknologien 

har skabt den forventede tryghed og merværdi for borgeren.  

Hjælpemiddelafdelingen står for udlevering og hjemtagning af de værdighedsteknologier, som 

plejehjemmene ikke selv kan opbevare, f.eks højteknologiske senge. Herunder reparationer, 

rengøring og opbevaring. Formålet med at hjælpemiddelafdelingen styrer udlevering og hjem-

tagning er at sikre kontinuitet i brug af teknologien.  

Det årlige budget til værdighedsteknologi på plejehjem foreslås forøget med 750.000 kr. Heri 

indgår også budget til afledt drift, primært udskiftninger (Plejehjemmene i Kolding Kommune 

har pt en årlig pulje på 500.000 kr.). 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 
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midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 


