GENTOFTE KOMMUNE
SOCIAL & SUNDHED

Referat fra møde i Handicaprådet den 24. april 2017
Til stede
Hans Rasmussen, DH Gentofte
Jacob Monies, DH Gentofte
Jan Mollerup, DH Gentofte
Mitzi Reinau, DH Gentofte
Anne Hjort, kommunalbestyrelsen
Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen
Søren Kjellerup, leder i Børn & Skole
Fra forvaltningen o.a.
Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed
Dorte Thoning Hofland, lægelig chef, Tranehaven
Christian Madsen, chefkonsulent i Kultur, Unge og Fritid
Christian Reng, konsulent i Social & Sundhed (referent)
Afbud
Elisabet Sinding, DH Gentofte
Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsen
Michael Holst, planchef i Teknik & Miljø

Der blev i forbindelse med mødestart budt velkommen til Søren Kjellerup, som overtager Kirsten
Dennigs plads i rådet. Søren Kjellerup er chef for Sociale Institutioner og Familiepleje.
1. Orientering om vederlagsfri fysioterapi, Tranehavens fysioterapitilbud og

genoptræningsplaner v. lægelig chef Dorte Thoning Hofland

Orienteringen indledtes med at gennemgå de diagnoser, som efter Sundhedslovens §140a giver ret til
vederlagsfri fysioterapi.
Genoptræningsplaner, som borgere får med hjem fra hospitalerne, er i princippet også vederlagsfri
fysioterapi, men tildeles efter Sundhedslovens §140.
I forbindelse med Frikommuneforsøg I, omhandlede et af forsøgene i Gentofte Kommune den
vederlagsfrie fysioterapi. Forsøget gav mulighed for, at kommunen modtog henvisninger fra de
praktiserende læger til vederlagsfri fysioterapi, således at den praktiserende læges henvisning kunne
suppleres med en kommunal helhedsvurdering af borgerens funktionsevne, herunder behovet for andre
tilbud. Man fik henvisninger vedrørende ca. 150 af de i alt ca. 600 borgere i kommunen, som modtager
vederlagsfri fysioterapi. Det viste sig at under 5 % af disse var fejlhenvist til vederlagsfri fysioterapi.
Forsøget har givet anledning til en tættere faglig dialog mellem Tranehaven og de praktiserende
fysioterapeuter om den enkelte borgers udbyttet af den vederlagsfrie fysioterapi.
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I Gentofte Kommune har man valgt, at kommunen selv tilbyder vederlagsfri fysioterapi som en del af
fritvalgsordningen, hvilket skyldes at mange af de borgere, som får den vederlagsfri fysioterapi, også har
andre behandlingsbehov og -kompetencer, som sjældent tilbydes i privat regi uden for Tranehaven.
Jacob Monies spurgte om årsagen til, at alle træningsforløb som udgangspunkt er tidsbegrænsede.
Dorte Hofland svarede, at der som udgangspunkt fastlægges en træningsindsats, der strækker sig over
20 gange. Dette dels for ikke at fortsætte den samme træning i det uendelige uden faglig begrundelse,
og dels for at motivere borgere til selvtræning, som er en essentiel del af træningen. Træning udover de
20 gang kan bevilges via en såkaldt undtagelsesredegørelse.
Bente Frimodt-Møller spurgte til de incitamenter hhv. offentlige og private fysioterapeuter, der
foretager vederlagsfri fysioterapi, har. Dorte Hofland svarede, at det var hendes oplevelse, at de private
udbydere indimellem ikke er helt så kritiske i forhold til relevansen af fortsat træning, som man er på
Tranehaven.
Beslutninger
 Orienteringen tages til efterretning.
 Præsentationen, der blev gennemgået på mødet, sendes ud sammen med referatet.
2. Evaluering af Gentofte Kommunes handicappolitik 2012-2016 v. chefkonsulent Christian

Madsen
Christian Madsen gennemgik kort bilaget til punktet og bemærkede i tillæg hertil, at det var vigtigt at
gøre evaluatorerne klart, at den økonomiske ramme for evalueringen er i størrelsesordenen 100.000150.000 kr.
Hans Rasmussen udtrykte tilfredshed med udkastet og foreslog, at der skal tilføjes, at evaluator også
skal tage stilling til hvordan, der kan ske en bedre formidling af handicappolitikken.
Jacob Monies bemærkede, at man i vurderingen af, hvilken evaluator, man skal bruge, også bør lægge
vægt på evaluators erfaring med lignende opgaver.
Beslutninger
 I evalueringsoplægget tilføjes, at evaluator også skal tage stilling til, hvordan der kan ske en bedre
formidling af Handicappolitikken.
 I vurderingen af hvilken evaluator, man skal bruge, bør der også lægges vægt på evaluators erfaring
med lignende opgaver.
 Evaluator-tilbud/beskrivelser fremlægges på et kommende Handicaprådsmøde med henblik på
endelig udvælgelse.
3. Ideer til temaer for borgermødet v. alle
Christian Madsen indledte med at oplyse, at mødet traditionen tro skal finde sted i sidste halvdel af
september, men at den eksakte dato endnu ikke er fastsat.
Jacob Monies foreslog, at man laver boder i rådhushallen for hvert af de seks indsatsområder i
Handicappolitikken. Ved hver bod skulle man kunne få information og drøfte med borgerne, hvad der er
gjort, og hvad der kan gøres bedre i forhold til det enkelte indsatsområde. Hans Rasmussen mente, at
boder ikke kunne stå alene. Der skal være et oplæg med en interessant taler. Søren Kjellerup foreslog
Peter Thybo som oplægsholder. Peter Thybo er fysioterapeut med en specialistgodkendelse inden for
sundhedsfremme og forebyggelse og arbejder pt. med et projekt på Broen, der er et døgntilbud i
Hellerup for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

2

Beslutning
 Punktet tages på igen til næste møde med henblik på endelig beslutning af tema.
4. Ansøgninger til den borgerrettede pulje vedr. Natur-discovery v. chefkonsulent Christian

Madsen

Christian Madsen redegjorde kort for ansøgningens grundidé.
Mitzi Reinau bemærkede, at det var mange penge at bruge på udstyr, som man måske kun skulle bruge i
en kortere periode, og at det kunne være ideelt, hvis man i højere grad kunne dele udstyr
institutionerne imellem.
Jan Mollerup spurgte ind til saldoen i puljen. Christian Madsen oplyste, at der af de 200.000 kr. for 2017
samt de 80.000 kr., der er overført fra 2016, er brugt 130.000 kr. Altså er saldoen pt. 150.000 kr.
Beslutning
 Ansøgningen blev godkendt med bemærkning om, at ansøger skal undersøge, om det kamera, som
Handicaprådet for et par år siden bevilgede til Job og Aktivitets Centeret (JAC) kan lånes efter
behov. Hvis dette ikke er tilfældet, er det rådets indstilling, at man hellere vil bevilge en Ipad med
ordentligt kamera end et kamera til 7.000 kr., da en Ipad vil have en langt bredere anvendelse efter
projektperiodens udløb.
5. Orientering fra formanden

a.

Tilgængelighedsforum

Jacob Monies oplyste, at Økonomiudvalget har godkendt, at alle projektmidler kan frigøres på én gang,
hvilket giver en større fleksibilitet i forhold til projektafvikling.
På seneste møde i Tilgængelighedsforum blev der givet en status på igangværende projekter samt
præsenteret et nyt projekt vedrørende en lommepark i Vangede, der skal gøres mere tilgængelig.
Hans Rasmussen tilføjede, at man i den kommende tid også vil beskæftige sig med den nye
supercykelsti, der bl.a. skal følge Smakkegårdsvej. Denne type cykelstier er særligt farlige at krydse,
f.eks. ved busstoppesteder, da cyklerne som hovedregel gives forkørselsret.

b. Konferencen ’Mere lighed i sundhed – for mennesker med funktionsnedsættelser’

Hans Rasmussen gjorde endnu engang opmærksom på konferencen for Handicapråd i Region
Hovedstaden, der finder sted den 8. maj 2017, og spurgte, hvor mange der havde tilmeldt sig. Christian
Reng oplyste, at fire af rådets medlemmer havde meldt sig. Hans Rasmussen opfordrede de
tilstedeværende til at deltage, hvis de havde mulighed derfor.
6. Spørgsmål og orientering fra DH
Intet under dette punkt.
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7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
a.

Gentofte.dk siderne om idrætstilbud for borgere med funktionsnedsættelse v. chefkonsulent
Christian Madsen

Christian Madsen præsenterede indholdet af siden ’Idræt for borgere med funktionsnedsættelser’,
herunder undersider. Portalen med de mange tilbud vil blive omtalt i en notits i et kommende nummer
af Gentofte Lige Nu, så der kan skabes opmærksomhed om de mange tilbud, der faktisk er.
Rådet udtrykte tilfredshed med siden. Flere i rådet ønskede, at der også bliver lavet link til portalen fra
siden via ’Social og handicap’ på forsiden af gentofte.dk, så man ikke kun kan finde dem via ’Kultur og
fritid’.
Beslutning
 Christian Madsen søger for, at der kommer link til tilbuddene via ’Social og handicap’.

b.

Oplysninger om ventelister på gentofte.dk

På rådets møde i april blev der i forbindelse med punktet ’Orientering vedr. ventelister til plejeboliger’
spurgt til, om der på gentofte.dk findes en beskrivelse af, hvad man skal gøre, hvis man ønsker at kende
sin placering på en venteliste. Christian Reng oplyste, at dette har givet anledning til, at man lægger en
ekstra emnelinje – ’Ventelister og ventetid’ – på siden ’Ældre- og plejeboliger’ på gentofte.dk.
8. Eventuelt
Intet under dette punkt.
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