
Ny teknologi kan spare mindst  
360 mio. om året
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De nye, moderne loftslifte og højteknogiske plejestole er i øjeblikket ved at blive installeret i 1.600 plejeboliger i Aalborg Kommune.  
Her demonstrerer to ansatte i ældreplejen, hvordan løftet kan gennemføres af en enkelt person. Foto: Guldmann

Forrygende resultater hos danske kommuner, der er 
langt fremme med velfærdsteknologi i ældreplejen. 

Avancerede loftslifte og højteknologiske plejestole til 
borgere i ældreplejen kan spare kommunerne hundreder 
af millioner kroner årligt, og investeringen i teknologien er 
betalt tilbage på ganske få år.

Samtidig frigør de nye teknologiske hjælpemidler “varme 
hænder” til andre opgaver, og de ældre får hjælp af et 
mere nærværende og opmærksomt personale.

Det lyder som et columbusæg for Danmarks kommuner, 
men det støttes ikke alene af beregninger fra 
Socialstyrelsen, men også af de første konkrete erfaringer 
fra kommuner, der er længst fremme med moderne 
velfærdsteknologi på plejehjem og plejecentre.



Fra to til én ansat om et løft
Alene på området for loftslifte og plejestole til at flytte 
borgere på plejehjem og plejecentre er der et kæmpestort 
potentiale for rationalisering og forbedringer i ældreplejen. 
Den nye lift-teknologi gør det muligt for en enkelt ansat at 
flytte en ældre borger, f.eks. fra sengen til kørestolen, hvor 
der tidligere skulle to medarbejdere til opgaven.

Socialstyrelsen har i en rapport fra april 2011 vurderet, at 
landets kommuner kan spare 860 fuldtidsstillinger, sva-
rende til ca. 360 mio. kr., hvis lift-teknologien indføres over 
hele landet.

Beregningerne baserer sig på pilotprojekter i Odense og 
Slagelse, hvor det viste sig, at flytningerne foretaget af en 
enkelt ansat i løbet af projektperioden udgjorde 75 procent 
af flytningerne.

Rådmand: Kæmpestort potentiale
Odense Kommune har siden indført lifte og stole på alle 
sine plejehjem, og i Aalborg er man midtvejs i arbejdet 
med at installere loftsmonterede lifte i 1.600 plejeboliger på 
46 plejehjem. Aalborg-projektet er en investering til 23 mio. 
kr., og her har man forsigtigt lagt ud med, at kun halvdelen 
af tomands-løftene kan erstattes af enmands-løft.

“Vi har kun kalkuleret med, at vi i 50 procent af tilfældene 
for de særligt krævende ældre kan gå fra to til en plejer 
i forbindelse med forflytning, løft og hygiejnerutiner. Men 
potentialet kan sagtens værre større,” siger rådmand 
Tina French Nielsen (V), som flere gange har spurgt 
sig selv, hvorfor ikke flere kommuner er gået ind i 
velfærdsteknologien.

Så meget kan der spares på loftslifte og plejestole

Tidsfrigivelse År 0* År 1** År 2-4***

Tidsfrigivelse  
(årsværk)

321 658 859

Tidsfrigivelse  
(mio. kr.)

133 273 357

Kilde: Socialstyrelsen, 2011

*)  Ca. 60 pct. af alle forflytninger foretages af 1 ansat, og der 
er en 6 måneders implementeringsperiode.

**)  Ca. 60 pct. af alle forflytninger foretages af 1 ansat.
***)  Ca. 75 pct. af alle forflytninger kan foretages af 1 ansat 

efter år 1. 

“Der er mange fordele. Vi har i begyndelsen lidt nervøse 
for at slå det op i storskala, men lige meget, hvor vi vender 
os hen, så siger man, at det her er godt,” forklarer Venstre-
rådmanden.
I øjeblikket er omkring 2.000 sosu-hjælpere i Aalborg Kom-
mune på vej gennem et uddannelsesforløb, så de kan 
håndtere den nye teknologi. Blandt andet skal de lære at 
vurdere, hvornår et løft af en borger skal gennemføres af 
to medarbejdere.

“Der er mange fordele. Vi har i 
begyndelsen lidt nervøse for at 
slå det op i stor skala, men lige 
meget, hvor vi vender os hen, så 
siger man at det her er godt.” 
Tina Franch Nielsen (V), rådmand i 
Aalborg Kommune.
Foto: Aalborg Kommune

Antallet af enmands-løft eller “forflytninger”, som det kal-
des i ældreplejen, afhænger af borgernes funktionsniveau. 
Derfor vil antallet af løft med én medarbejder svinge fra 
plejehjem til plejehjem og fra kommune til kommune.

Odense overgår forventningerne
I Odense Kommune har det vist sig, at antallet af en-
mands-løft er steget i takt med, at medarbejderne og bor-
gerne er blevet fortrolige med lifte, stole og fjernbetjening.

På plejehjemmet Thulebakken i  Odense oplever forflyt-
ningsinstruktør Betina Dejbjerg Larsen, at der stadig er 
eksempler på borgere, som skal løftes af to ansatte.

“Men erfaringen har vist, at op mod 90 procent af vores 
beboere kan nøjes med hjælp fra én ansat. Kun to borgere 
har brug for hjælp fra to ansatte, og det er primært, fordi 
at de er angste og utrygge ved apparatet,” forklarer Betina 
Dejbjerg Larsen.



Tjent ind på fire år
I Aalborg har teknologien, monteringen og undervisnin-
gen kostet 23 mio. kr. og givet en årlig driftsbesparelse 
på 5 mio. kr. Men rådmand Tina Franch Nielsen mener, at 
potentialet er langt større.

”Vi har kun taget en del af gevinsten hjem til at betale for 
udstyret, som vi har betalt på fire år. Potentialet er på 8,5 
mio. kr. om året, men vi valgte kun at tage 5 mio. kr. om 
året ud af budgettet, således at der kunne være en gule-
rod for plejehjemmene,” siger rådmanden.

Hun kalder endda de 8,5 mio. kr. for en ”forsigtig vurde-
ring,” fordi det baserer sig på, at blot 50 procent af løftene 
foretages af én ansat, hvor Socialstyrelsens indikerer, at 
tallet i virkeligheden snarere er 75 procent.

Rådmand: Hvorfor venter I?
Aalborg-rådmanden opfordrer andre kommuner til at 
komme i gang med ”columbusægget”.

”Mange kommuner sidder nok med en frygt og tænker, 
at det bliver en kamp. Skal vi nu have velfærdsteknologi 
i stedet for varme hænder? Men det handler om at få en 
bedre måde at gøre tingene på, og jeg kan ikke forstå, at 
ikke flere gør det. Det skyldes nok den lettere hysteriske 
diskussion om, at man erstatter varme hænder med kold 
teknologi,” siger Tina Franch Nielsen, som tilføjer, at ”alle 
i vores forvaltning har spillet med i det her, fordi de kunne 
se fordelene i det.”

Tal fra FOA viser, at mellem 30 og 40 procent af de ca. 
124.500 ansatte i social- og sundhedssektoren går på 
pension inden 2020. Det betyder, at der er behov for at 
finde omkring 63.700 nye social- og sundhedshjælpere 
inden 2020.

Borgmestre: Vi kan rationalisere
En Epinion-meningsmåling blandt 54 borgmestre viste 
tidligere i oktober, at 41 borgmestre tror, at der kan effekti-
viseres markant i den offentlige sektor.

Regeringen forventer, at der kan spares 12 mia. kr. i det 
offentlige frem til 2020, og det er ikke et urealistisk mål, 
mener formanden for Produktivitetskommissionen, profes-
sor Peter Birch Sørensen.

FOA’s formand, Dennis Kristensen, er meget overrasket 
over borgmestrenes svar og siger til avisen.dk, at ”alle 
erfaringer viser, at det er langt, langt vanskeligere at få 
 effektiviseringer til at virke, end de lader forstå.” 
 

NY TEKNOLOGI

•   Velfærdsteknologi er en del af regeringen, Danske 
Regioner og Kommunernes Landsforenings digitale 
strategi på 30 punkter, som blev fremlagt i slutningen 
af september 2013. Teknologiløftet - blandt andet tel-
emedicin, spiserobotter og vasketoiletter - skal være 
implementeret i samtlige landets kommuner i 2020.

•   Digitaliseringsstrategien er en del af regeringens 
vækstplan, der skal skaffe 12 mia. kr. til såkaldt “kern-
evelfærd” gennem effektiviseringer andre steder i det 
offentlige.

•   Ca. 20.000 borgere på landsplan skal hvert år forfly-
ttes - knap 7.000 på fritvalgsområdet og ca. 13.000 på 
plejehjem og i plejeboliger. Forflytning, løft og hygie-
jnerutiner udgør 30 procent af sosu-hjælpernes tid.

Kilde: Socialstyrelsen, 2011   


