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Høringssvar over bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for 
Tryghedsskabende Velfærdsteknologi 
 

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK)  takker for muligheden for at afgive høringssvar på Bekendtgørelse 

om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi. 

 

DKDK er meget positiv overfor den ændring af  magtanvendelsesreglerne, som blev vedtaget af Folketinget d. 

23. april 2019, der bl.a. betød at Socialministeren nedsatte Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi.  

 

DKDK har kigget på sammensætningen af rådet og kan acceptere denne. Ikke mindst fordi en udvidelse af 

rådet med henholdsvis fagpersoner og borgerrepræsentanter samt evt. repræsentant fra KL af  vil betyde, at 

det kan være svært at opnå enighed i rådets anbefalinger til ministeren, hvilket er lagt til grund for rådets 

videre arbejde. 

DKDK finder dog, at det kan blive en svaghed for rådet, at der ikke blandt medlemmerne er personer der til 

daglig arbejder med konkrete problemstillinger. 

 

DKDK finder det positivt, at der nu bredt og fra centralt side vurderes på de mange teknologiske produkter 
der findes på markedet og at disse vurderes ud fra nogle ensartet kriterier. 

DKDK finder det således betryggende, at det er et centralt råd der løbende tager stilling til, anbefalinger af 

hvilke tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes overfor borgere med 

demenssygdomme, samt at det er rådet der udarbejder en liste med forslag til egnede tryghedsskabende 

velfærdsteknologiske løsninger, der sendes i høring.  

DKDK forventer at være på denne høringsliste. 

 
DKDK ser frem til og håber, at rådet i sin vurdering også vil lægge vægt på etiske overvejelse i forhold til 
brugen af velfærdsteknologiske løsninger, samt evt. opfordre til løsninger der kan imødekomme 
udfordringen uden brug af velfærdsteknologiske løsninger, hvis dette understøtter mere : tryghed, omsorg, 
værdighed end brugen af teknologi i den enkelte situation. 
 
DKDK vil drøfte i hvilket omfang hver af de velfærdsteknologiske løsninger rådet anbefaler også bør kunne 
benyttes under sundhedsloven, når en borger med demens f.eks. indlægges på hospital. 

 

DKDK stiller sig til rådighed for Rådet og ministeren med den faglige og praktiske viden som 

demenskoordinatorer i landets 98 kommuner besidder og med de etiske og værdighedsrelaterede drøftelser 

som bestyrelsen i DKDK jævnligt har. 

 

DKDK kan således bakke op om det fremsendte forslag til Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet, 

forventer at være på høringslisten og ser frem til et konstruktivt samarbejde med rådet. 

 
På bestyrelsens vegne 
 
Lone Vasegaard 
formand 

 


