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Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
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Vibeke Appelt, Afdelingschef Pleje & Sundhed Myndighed 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Afbud 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 

 
1) Oplæg om særlig indsats for borgere med erhvervet hjerneskade  

Mikael Kristensen præsenterede, hvordan Gentofte Kommune i samarbejde med Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner har iværksat initiativer til en styrket indsats for borgere med erhvervet 
hjerneskade med særligt fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  
 
Målgruppen for indsatsen er borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade af forskellig art. Der ud 
over er også medtaget borgere med hjernerystelse. Denne gruppe er ikke med i sundhedsaftalerne men 
er medtaget i denne indsats, da det også er en gruppe, der har udfordringer med at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet.  
 
Målsætningerne for indsatsen er 
 At sikre gode sammenhængende patientforløb ift. at sikre sammenhængende overgange fra 

hospital, til tilbud i kommune og videre til arbejdsmarkedet eller botilbud o.lign. for borgeren 
 At der iværksættes en tidlig og målrettet indsats, når vi første gang bliver opmærksom på en 

borger, der kommer i et vanskeligt forløb pga. hjerneskade. 
 At der sikres adgang til nødvendige fagligt begrundede tilbud. Det kan involvere udvikling af 

tilbud eller køb af tilbud hos andre interessenter 
 At sikre at indsatsen i så stor udstrækning som muligt er evidensbaseret 
 
Ønsket er at intensivere samarbejdet mellem kommunernes Jobcentre og kommunernes 
rehabiliteringscenter. I det ligger en indsats med kompetenceudvikling.  
 
Der er planlagt et omfattende uddannelsesprogram i samarbejde med Center for Hjerneskade på 
Amager, der både inkluderer uddannelse og supervision i konkrete komplekse patientforløb. 



 
Handicaprådet hilste det nye initiativ meget velkomment.  
 
Det blev spurgt ind til og drøftet, hvordan kommunerne samlet set får bedre kompetencer til udredning 
og træning. Og det blev drøftet hvordan nye tiltag og tilbud i den sammenhæng vil blive med 
udgangspunkt i det fælles tværkommunale samarbejde og deling af ressourcer.  
 
Til spørgsmål om udvikling i patientgruppens sammensætning oplyste Mikael Kristensen, at antallet 
af apopleksipatienter er faldende, hvilket nok skyldes forebyggende behandling af forhøjet blodtryk. 
Mens målgruppen patienter med kræft i hjernen er stigende idet behandlingen er blevet bedre så flere 
rehabiliteres.  
 
Marie Louise Gjern Bistrup hilste velkommen og spurgte ind til brugen af MTV undersøgelse og den 
evidensbaserede tilgang.  
 
Hans Rasmussen spurgte ind til, hvorvidt initiativet involverede samarbejde med 
kommunikationscentrene enten lokalt eller i Hillerød. Det blev oplyst, at det er Center for Hjerneskade 
der er partner i initiativet som helhed, men at der kan vælges eksterne partnere til at medvirke i 
forhold til den konkrete borger.  
 
Afslutningsvis blev det drøftet, hvordan samarbejdet mellem kommunerne er formaliseret og 
indbefatter gensidig træning af hinandens patienter.  
 

2) Indkøbsordning til hjemmeboende modtagere af hjemmehjælp v. Pleje & Sundhed 
På baggrund af DH-Gentoftes spørgsmål fra sidste møde i Handicaprådet deltog Vibeke Appelt fra 
Pleje og Sundhed Myndighed og fremlagde, hvordan den nye indkøbsordning i kommunen er iværksat 
med virkning fra dags dato den 20. februar. 
  
På spørgsmål om varesortiment til diabetikere og andre "diætister” fremlagde Vibeke Appelt, hvordan 
varesortimentet er set igennem hos begge leverandørerne af indkøbsordning. Der er hos begge 
leverandører et stort sortiment af sukkerfri varer, mejeriprodukter med lavt fedtindhold og et 
righoldigt udvalg af både friske og frosne grøntsager og kød. Vibeke Appelt fremviste de fysiske 
kataloger fra de to leverandører og orienterede om, hvordan sukkerfri varer er mærket hos de 
respektive leverandører.  
 
Skulle nogen diabetiker finde det vanskeligt at finde de nødvendige varer, hører Pleje og Sundhed 
Myndighed meget gerne om det, og vil i samarbejde med medarbejderne i kommunens forløbs-
program for Diabetes II eller kommunens særlige ernæringssygeplejerske anvise løsninger. 
 
Vibeke Appelt fortalte, at man er stødt på en glutenallergiker, der ikke kan finde de nødvendige 
produkter hos indkøbsleverandørerne. Det kan vedkommende heller ikke i almindelige supermarkeder 
og fortsætter derfor med den nuværende ordning med indkøb i specielle butikker. Hvis der dukker 
andre op med lignede udfordringer vil det blive vurderet individuelt i hvert enkelt tilfælde.  
 
På spørgsmål om visitation af hjælp med bestilling af indkøb orienterede Vibeke Appelt om at 
synshandicappede altid har haft samme visitering som andre brugere.  



Med undtagelse af brugerne i et distrikt i Gentofte Hjemmepleje og hos nogle private leverandører er 
alle borgere, der har indkøb, revurderet og der er udsendt afgørelsesbreve. Vibeke Appelt fremviste 
eksempel på, hvordan brevet med afgørelser ser ud. Revurderingen har ikke ført til, at der er taget 
indkøbsydelser fra nogen.  
 
De 10 minutter, der visiteres til hjælp til bestilling, skal betragtes som en ramme til leverandøren og 
ikke en bevilling til den enkelte bruger. I alle de hjem hvor medarbejderne har daglig gang skriver 
man ned i løbet af ugen, hvad der skal købes ind og der tager det ikke 10 minutter. Der er dermed tid 
til at hjælpe med bestillinger, også der hvor der skal bruges mere end 10 minutter.  
 
Det blev drøftet, at der for synshandicappede ingen forbedringer er i ordningen. Man er nødt til at 
være i dialog med sin hjemmehjælper for at lave bestilling. Der er ikke lavet om på processen, hvor 
man bestiller, men alene på, hvordan varerne bringes.  
 
Hans Rasmussen fremlagde, hvordan nogle oplever, at der er for lidt tid. Til det svarede Vibeke 
Appelt at i og med ordningen først starter fra den 20. februar kan det ikke henføres til den nye 
indkøbsordning.  
 
Hans Rasmussen spurgte ligeledes ind til håndtering af onlinehåndtering af bestilling, hvor det uden 
login er vanskeligt at se varesortimentet for synshandicappede. Hans Rasmussen fremhævede hvordan 
en løsning tilbudt i Rødovre kommune tilbyder bedre fleksibilitet og funktionalitet til 
onlinebestillinger.  
 
Vibeke Appelt oplyste, hvordan det vil være hjemmehjælpsleverandørerne, der selv løser, hvorvidt 
bestillingen foretages online eller via telefon eller fax. Det blev aftalt Vibeke Appelt vil undersøge 
mulighederne i den løsning, der tilbydes i Rødovre.  
 
Endelig blev udfordringer med på pladssætning af varer for synshandicappede fremhævet og hvordan 
der er behov for mærkning af køle- og frostvarer. Vibeke Appelt opfordrede til at brugerne endelig må 
rette henvendelse, hvis de oplever disse problemer idet der foretages en individuel vurdering af 
behovet for hjælp.  
 

3) Evaluering af handicappolitikken  
Steen Suhr-Knudsen introducerede, hvordan der forelægger et nyt bud på evaluering af Handicap-
politikken udarbejdet i samarbejde med CASA.  
 
Formålet med evalueringen er at vurdere handicappolitikken i lyset af de målsætninger, der er 
formuleret for handicappolitikken, og få en vurdering af hvad politikken har betydet for sektor-
ansvarligheden i de enkelte forvaltninger og for de handicappede i kommunen. Derudover er det 
formålet, at evalueringen giver bidrag til en ny fireårig vision for handicappolitikken.  
 
Evalueringen vil omfatte indsamling af data og interview med: 

 Nøglepersoner i de enkelte forvaltninger 
 Borgere og brugere af handicappolitikken 

 



Der vil blive gennemført forberedende interview og gruppeinterview med medarbejdere i 
forvaltningerne samt en kvalitativ undersøgelse, hvor bestyrelsen for Handicaprådet og udvalgte 
handicaporganisationer i kommunen skal give deres vurdering af handicappolitikken. Der ud over vil 
de borgere med handicap, der har deltaget i konkrete projekter bliver spurgt. 
 
Hans Rasmussen uddybede, hvordan oplæg til evaluering af Handicappolitikken har været drøftet og 
efterfølgende er målrettet ud fra ønsket om at vurderer det, der praktisk har været sat i gang som følge 
af Handicappolitikken 2008 – 2012 og de tilhørende Handleplaner. Det er blandt andet derfor, at der 
også er fokus på inddragelse af medarbejdere i kommunens forvaltninger. 
 
Jan Mollerup spurgte ind til, hvor mange borgere /brugere der vil blive interviewet, hvortil Steen Suhr 
Knudsen svarede, at der vil blive afholdt to fokusgruppeinterview for henholdsvis medarbejdere og 
borgere med handicap - ca. 32 personer i alt.   
 
Marie Louise Gjern Bistrup roste og støttede det fremsendte oplæg til evaluering med fokus på, 
hvordan politikken har påvirket forvaltningens praksis, men understregede at evalueringen bør 
tilstræbe at inddrage alle lokale handicaporganisationer i evalueringen og fx også medtage data og 
udsagn fra evalueringen af pårørende- og brugerbestyrelserne. 
 
Steen Suhr Knudsen afsluttede med aftale om, at resultatet af evalueringen forventes præsenteret for 
Handicaprådet på mødet i maj måned.   
 

4) Handicappolitikkens Handleplan 2012  
Den aktuelle 2012 Handleplan blev uddelt i trykt udgave. Projekterne beskrevet vil nu blive sat i gang. 
Der ligger allerede en række kommende møder og konferencer, som del af de kommende initiativer. 
Som en service er der udarbejdet en rå bruttoliste over disse. De vil blive endeligt planlagt i tæt dialog 
med formandskabet for Handicaprådet. Det drejer sig pt. om følgende: 
 
 Februar: Borgermøde - evaluering af brugerindflydelse  
 Borgermøde om evaluering af handicappolitikken. 
 19. April. Viden i spil. Medarbejderkonference om inklusion.  
 7. juni. Inklusionskonference i Øregårdssalen. Præsentation for borgere og politikere.  
 August. Borgermøde med Handicaprådet. 
 September. Konference om FN Handicapkonventionen.  
 Oktober. Konference om sociale opfindelser.   
 
5) Handicappolitikkens Borgerrettede pulje 
Der kan søges støtte fra Handicappolitikkens borgerrettede pulje med ansøgningsfrister henholdsvis 
1. maj og 1. oktober 2012.  
 
Kriterierne for puljen vil blive revideret i forlængelse af evalueringen af Handicappolitikken. Pt. 
foretages en mindre justering idet der jf. kommunalfuldmagten ikke kan udbetales direkte støtte til 
produktudvikling hos virksomheder.  
 
6) Status på frikommuneforsøget  
Thomas Bille fremlagde status på frikommuneforsøget, der i efteråret 2011 blev sat på hold pga. 
folketingsvalget. Den 23. december modtog kommunen imidlertid brev fra Økonomi- og 



Indenrigsministeriet om, at 50 forsøgstemaer kunne igangsættes i første fase af frikommuneforsøget 
idet de ikke kræver ny lovgivning og derfor er administrativt godkendt. Dermed er 75 ud af 215 
ansøgninger helt eller delvist godkendt. Det betyder blandt andet, at Gentofte og Gladsaxe 
kommuners ansøgning om at styrke inkluderende samarbejde i folkeskolen og ny forbedret 
udskoling er administrativt godkendt og kan igangsættes.  
 
Der mangler fortsat at blive taget stilling til 140 ansøgninger, der vurderes at kræve ændret lov for at 
kunne gennemføres. Godkendelse af ansøgningerne på beskæftigelsesområdet kræver at der 
udstedes en bekendtgørelse, som kommunen netop har modtaget. 
 
Thomas Bille oplyste samtidig, at alle godkendte ansøgninger fra de 9 frikommuner kan afprøves i 
alle 9 frikommuner, dermed får Gentofte Kommune adgang til langt flere forsøg end søgt om. 
Forsøg der ikke indgår i Gentofte Kommunes oprindelige ansøgning skal forventeligt behandles 
politisk inden de igangsættes og vil desuden blive forelagt Handicaprådet. 
 
Hans Rasmussen henviste til Handicaprådets omfattende høringsskrivelse og udtrykte ønske om en 
oversigt over de godkendte forsøgstemaer, så rådet kan forholde sig til, hvad der igangsættes.  
 
Hans Rasmussen spurgte endvidere ind til emnet digitalisering og en dagsorden om, at Gentofte- og 
Gladsaxe Kommuner - som led i frikommuneforsøget - vil gøre flere digitale jf. omtale i 
Villabyerne.  
 
Thomas Bille oplyste, at den politisk styregruppe på tværs af Gladsaxe og Gentofte kommuner vil 
sætte digitalisering på dagsordnen foranlediget af et dialogmøde mellem de 9 frikommuner og 
ministerierne afholdt 30. januar.  Her blev digitalisering fremhævet som et vigtigt tema. I det 
omfang der ønskes igangsat konkrete forsøg herunder vedrørende digitalisering skal det politisk 
besluttes og vil i den forbindelse blive forelagt Handicaprådet. 
 
Handicaprådet drøftede herefter muligheder og udfordringer ved øget digitalisering – også for ældre 
borgere. Det blev understreget, at kommunen ønsker en faseovergang til nye digitale ordninger, da 
nogle borgere ikke skal tvinges til at benytte digitale ordninger.  

 
7) Strategi for kommuneplanlægningen – på vej mod Kommuneplan 2013 

Høring af Strategi for kommuneplanlægningen er blevet overset af Handicaprådet, der dog fortsat har 
tænkt sig at indsende et høringssvar inden Byplanudvalget får forelagt høringssvar 1. marts.  
 
Handicaprådet bemærker blandt andet, at der intet står om tilgængelighed i strategien, der berører 
udvikling på en række områder som kultur, fritid, revitalisering af by, stisystemer mm., der forventes 
også at skulle være brugbare for handicappede.  
 
Michael Holst præciserede, hvordan Strategi for kommuneplanlægningen ikke er det samme som 
Kommuneplanen og den fysiske planlægning. Det blev i forlængelse heraf aftalt et oplæg om 
kommuneplanen og den fysiske planlægning på maj-mødet i Handicaprådet med henblik på 
specialistinput om fx tilgængelighed.  

 
8) Orientering fra formanden. 
 Nyt fra Tilgængelighedsforum - udskydes 



 
 Tilbagemelding på konferencen ’Handicap fremadrettet’ afholdt 7. februar.  

Hans Rasmussen fandt ikke konferencen så fremadskuende som ventet, men anbefaler bogen fra 
konference "Handicap >> perspektiv - viden fremadrettet". Materiale fra konferencen findes på 
http://www.servicestyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/gamle-aktiviteter/handicap-fremadrettet 
Jacob Monies fremhævede den store fokus på evidensbaseret udvikling og brugerinvolvering. 
 
 Tilbagemelding på temadagen ’Møde i mellemrummet’ afholdt 31. januar.  

Jacob Monies og Hans Rasmussen præsenterede, hvordan professionelle skuespillere havde fremført 
dilemmaer fra psykiatriområdet, som udgangspunkt for en efterfølgende drøftelse i små grupper og 
efterfølgende erfaringsudveksling i plenum. Trods et flot og spændende arrangement var oplevelsen, 
at det fortsat var svært at drøfte konkrete problemstillinger i plenum.  
 
 Kick-off for Moderniseringsplanen 21. februar 
Hans Rasmussen deltager som repræsentant for Handicaprådet og Jan Mollerup deltager som 
repræsentant fra LEV.  
 
 Tilbud til sundhedsklinikker, læger mv. om. registrering af tilgængelighed  
Hans Rasmussen orienterede om udfordringer ved at få sundhedsklinikker, læger mv. til at tage 
imod tilbuddet om at registrere deres kliniks tilgængelighed på www.godadgangforalle.dk 
Der er vist meget lille interesse trods det fordelagtige økonomiske tilbud om betaling af registrering 
støttet via Handleplanens indsats. Det undrer også at fx private fysioterapeuter ikke ser grund til 
registrering.  

 
9) Spørgsmål og orientering fra DH. 
Ingen på mødet 
 
10) Orientering fra forvaltning og fagudvalg. 
Der blev orienteret om, at det tidligere oplæg på Kick Off på autismesamarbejdet mellem Lyngby-
Taarbæk og Gentofte vil blive gentaget på et fællesmøde for Handicaprådet og Socialudvalget. 
Jannik Beyer fra Socialstyrelsen holder oplæg om autisme og ADHD den 17. april kl. 17.00. 
Nærmere invitation følger. 

 
11) Eventuelt.   

Handicaprådet blev orienteret om, at der er modtaget et orienterede brev for Den Sociale 
virksomhed samt nyhedsbrev. Kopi af brevet blev omdelt. For yderligere information henvises til 
http://www.densocialevirksomhed.dk/menu/ 
 

http://www.servicestyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/gamle-aktiviteter/handicap-fremadrettet
http://www.godadgangforalle.dk/
http://www.densocialevirksomhed.dk/menu/

