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9. februar 2021 • DBE 

Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for 

Tryghedsskabende Velfærdsteknologi  

Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

Ældre Sagen har noteret, at baggrunden for ændringen af bekendtgørelsen er at udvide 

antallet af rådsmedlemmer fra de nuværende fem medlemmer til i alt otte medlemmer, så 

de forskellige bruger- og praksisperspektiver bliver inddraget med en repræsentant for 

hvert område. Det er samtidig vurderingen, at udvidelsen vil bidrage til at kvalificere 

Rådets opgavevaretagelse. 

Ældre Sagen finder, at det overordnet er meget positivt og anerkendelsesværdigt, at der 

sker en udvidelse af Rådet, så der i højere grad kan sikres inddragelse af praksis-

perspektiver i vurderingen af velfærdsteknologiske løsninger.  

Ældre Sagen stiller sig dog også lidt undrende overfor, at Rådet ikke udvides yderligere ved 

at inddrage os i Rådet med de perspektiver fra praksis, som vi som organisation kan byde 

ind med. Vi har tidligere givet klart udtryk for, at vi meget gerne vil være en del af dette 

centrale råd, hvor vi kan bidrage med relevant viden om brugernes oplevelser og behov på 

området. 

Med mere end 900.000 medlemmer ser Ældre Sagen sig selv som en central stemme i 

forhold til Rådets mål om at sikre målgruppens retssikkerhed. Ældre Sagens rådgivning 

besvarer mere end 40.000 henvendelser årligt. Det er henvendelser, der i stor udstrækning 

kommer fra pårørende til mennesker med demens og er med til at skabe et unikt indblik i 

de problemstillinger og udfordringer, som målgruppen for den Tryghedsskabende 

Velfærdsteknologi møder i hverdagen.  

Derudover har Ældre Sagen mere end 21.000 frivillige fordelt over 215 lokalafdelinger 

landet over. Mange lokalafdelinger er lokalpolitisk aktive – også på demensområdet – og 

tilbyder derudover en bred vifte af forskellige tilbud og aktiviteter særligt målrettet 

mennesker med demens og deres familier. Mere end 3.200 af de mange aktiviteter og 

arrangementer, som tilbydes i lokalafdelingerne, estimeres at berøre mennesker med 

demens og deres pårørende - fx i form af demensaflastning, besøgshunde og demenscaféer. 

Ældre Sagen har derfor et bredt indblik i lokale forhold i de forskellige kommuner – både 

når det kommer til hverdagslivet med demens og til den mere politiske indsats.  

Afslutningsvis skal det understreges, at vi allerede nu følger udviklingen på området med 

tryghedsskabende velfærdsteknologier ganske tæt, og vi opsamler viden og praksiserfaring. 
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Vi bidrager meget gerne med vores store viden om praksis, som bl.a. opsamles via frivillig-

arbejdet og via vores rådgivning af ældre og deres pårørende.   

Ældre Sagen ser frem til at følge udviklingen i det udvidede Råd for Tryghedsskabende 

Velfærdsteknologi.  
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