
Jura § Velfærdsteknologi 
Hvad siger lovgivningen og Socialministeriet om anvendelsen af velfærdsteknologier og hjælpemidler? 
Hvilke lov- og regelsæt er i spil, når det gælder ´positiv overvågning´? Hvordan finder man vej i jura-
demens-junglen?  Og hvad stiller man op, når loven kan tolkes forskelligt? 
 
Er du nysgerrig efter svarene på disse spørgsmål? Har du brug for inspiration eller jurahjælp i dit 
arbejde med personer med demens eller med anden form for ´betydeligt og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne´? Deltag i CareNet arrangementet ’Jura og Velfærdsteknologi´ og bliv klogere. 
 
Til arrangementet vil en række fagpersoner med forskellige faglige baggrunde, indgangsvinkler og 
erfaringer belyse aspekterne vedrørende anvendelse af velfærdsteknologiske systemer.  
 
Arrangementet sætter fokus på velfærdsteknologiens juridiske kringelkroge med henblik på at 
understøtte lovlig anvendelse af teknologierne. 

Arrangement d. 2. oktober 2013 



09.30-09.50 Morgenmad 
 
09.50-10.00 Velkommen ved Jørgen Løkkegaard, Faglig Leder Teknologisk Institut 
  
10.00-10.45 Overblik over teknologier 
 Hvilke sensor- og tryghedsteknologier findes der til borgere med 
 demens? Hvilke perspektiver kan man se dem fra? 
 v/ Lone Gaedt, seniorkonsulent, Teknologisk Institut 
 Lone er Teknologisk Instituts ekspert i sensor- og tryghedsteknologier til personer 
 med demens og har mange års erfaring med arbejdet indenfor feltet. Lone 
 fortæller om de konkrete teknologier og om etikken og brugervinklen med 
 udgangspunkt i  konkrete personer og cases. Der lægges op til spørgsmål og 
 diskussion. 
 
10.45-11.30 Loven og rettighederne 
 Hvad siger lovgivningen om anvendelsen af teknologier til borgere med demens? 
 Hvilke muligheder er der, og hvad har vi hjemmel til? 
 v/ Frode Svendsen, souschef, Socialministeriet 
 Frode har mange års erfaring med serviceloven og anvendelse af 
 sensor- og tryghedsteknologier til personer med demens. Frode vil guide os 
 til at se muligheder fra den juridiske vinkel. Der  vil være mulighed for at stille 
 spørgsmål til Frode samt debattere serviceloven og anvendelsen af 
 demensteknologier. 
  
11.30-12.30 Frokost 
 
12.30-13.15 Loven og magtanvendelse 
 Hvad siger lovgivningen om anvendelsen af teknologier til borgere med demens 
 og magtanvendelse? Hvad er borgerens rettighed, og hvor går grænsen? 
 v/John E. Iversen, chefkonsulent, Varde Kommune 
 John er uddannet jurist og har i flere år behandlet sager om magtanvendelse samt 
 undervist i dementes rettigheder, herunder magtanvendelsesreglerne. Derudover 
 sidder John med Elsi-gulvene i Varde Kommune, som netop har fået teknologien  i 
 drift. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til John samt debattere 
 lovgivningen i forhold til magtanvendelse. 
 

Program 



13.15-14.00 Administration af lovgivningen og teknologierne i praksis 
 Hvordan administrerer man lovgivningen, når man ønsker at implementere 
 teknologier til personer med demens? Hvordan forholder man sig til 
 implementeringen af teknologierne i praksis?  
  v/ Christian Suhr Frederiksen, plejecenterforstander i Københavns Kommune  
 Med udgangspunkt i egne erfaringer vil Christian fortælle om opstarten og 
 processen omkring håndtering af lovgivningen og implementering af forskellige 
 sensor- og tryghedsteknologier til borgere med demens. Oplægget er casebaseret, 
 og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.   
 
14.00-14.30 Kaffepause 
 
14.30-14.45 Brugernes vinkel  
 Om anvendelsen af teknologierne generelt og  specifikt om GPS for personer med 
 demens, fordi Ældre Sagen har opfordret  kommunerne til at tage løsningerne i 
 brug i større udstrækning end tilfældet er pt. under forudsætning af at det foregår 
 etisk og juridisk forsvarligt 
 v/ Kathrine Sørensen, Formand for Ældre Sagen Odense 
 Vi hører ofte om borgere med demens, som er gået sig en tur, og ikke kan finde 
 hjem igen. Hør om hvorfor Ældre Sagen opfordrer  de danske kommuner til at 
 anvende sensor- og tryghedsteknologierne. 
  
14.45-15.15 Et liv med demens  
 Alle, der er berørt af demens, skal have mulighed for et godt og indholdsrigt liv.  
 v/ Anne Arndal, formand for Alzheimerforeningen 
  Anne fortæller om Alzheimerforeningens arbejde og om, hvordan sensor- og 
 tryghedsteknologier ikke kun hjælper personen med demens, men også de 
 pårørende. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 
 
15.15-15.45 Rundvisning i CareLab, afprøvning af demensteknologier 
 Sidst på dagen vil du blive vist rundt i Teknologisk Instituts Living Lab, CareLab. Her 
 vil du selv have  mulighed for at teste og få hands-on erfaring med sensor- og 
 tryghedsteknologier. 
 
15.45-16.00 Opsamling ved Jørgen Løkkegaard, Faglig Leder, Teknologisk Institut. 

Praktisk information: 
Sted: Forskerparken 10F, 5230 Odense M 
Tid: Kl. 9.30 - 16.00 
Pris: Gratis for CareNet-medlemmer (No-show gebyr på 500 kr.) 
Pris for ikke-medlemmer: 2.995 kr. ex. moms 
Tilmeld dig her. 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

http://carenet.nu/arrangementer/?id=57

