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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 21. november 2022 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, næstformand, DH Gentofte 
Mitzi Reinau, DH Gentofte 
Lene Jelstrup, DH Gentofte (via Teams) 
Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 
Frederik Dehlholm, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Bache Marcus, Kommunalbestyrelsen 

Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 
Helle Stennicke, suppleant for Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap 
Michael Holst, planchef Plan & Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 
Anders-Peter Østergaard, direktør for BSKUF 
Caroline Verbeek, leder af Børneterapien 
Frida Marie Schou, fysioterapeut i Børneterapien 

Afbud 
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 

1. Velkomst ved formanden 

Hans Rasmussen bød velkommen. 

2. Gentoftes brug af ankestyrelsens taskforceforløb jf. artiklerne i Berlingske 

Anders-Peter Østergaard deltog med uddybning af problemstillingen. 

Kommunen har over en længere periode haft dialog med Ankestyrelsen om konkrete 
omgjorte sager, hvor der har været tvivl om omgørelsesgrundlaget. Forvaltningen har 
endvidere fastansat en jurist, der understøtter det juridiske aspekt i sagerne.  

Derudover har forvaltningen arbejdet med yderligere en indsats for at styrke læring af 
afgørelser truffet i Ankestyrelsen.  Kommunen har kontaktet Ankestyrelsen/Socialstyrelsen 
med ønske om et ’Kort Task Force forløb’ for medarbejdere. De udbudte kurser var dog 
booket for hele 2022. Derfor er der i stedet gennemført et 2-dages specieltilrettelagt kursus 
for Gentofte kommune i juni 2022.   

Et yderligere kompetenceprojekt igangsættes under overskriften: ’Myndighed med hjerte’. 
Det skal ligeledes medvirke til at styrke medarbejderne i den gode samtale med borgerne.  

Anders-Peter Østergaard orienterede endvidere om, at ’Fremskudt rådgivning’ og 
’Familiebehandling’ er gået fra at være et pilotforsøg med støtte fra Handicappolitikken til 
fremadrettet at blive en del af driften. 

Der blev kort orienteret om yderligere tiltag, herunder nylige ressourcer afsat til 
skolevisitationen, og fra 2023 er der bevilget en ekstra visitator til hertil. Endeligt er der afsat 
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midler til at arbejde med bekymrende fravær i skolen. Dette er et blivende tiltag, da 
forvaltningen oplever en stigende tendens på dette område. Der skal arbejdes med bredere og 
mere ensartet registrering af fravær på tværs af skoler, ligesom der skal arbejdes med mere 
systematisk opfølgning og indsatser.  

Handicaprådet spurgte uddybende ind til fraværsårsager og fraværsregistreringer. Rådet kan 
eventuelt høre mere om dette, når der foreligger flere data på området i sommeren 2023.  

3. Virtual Reality (VR) projektet 
Caroline Verbeek indledte med at fortælle om VR projektet, hvor børn motiveres til at lave de 
væsentlige basisøvelser, der skal udføres som træning i hverdagen. Projektet har udviklet en 
løsning med øvelser, der stimuleres til og gennemføres med Virtual Reality briller. Caroline 
takkede for den tildelte støtte fra Handicappolitikkens pulje. Projektet har været præsenteret 
på en international konference, hvor det høstede megen anerkendelse.  

Frida Marie Schou uddybende derefter løsningen. Målgruppen er børn med cerebral parese. 
Børnene har vedvarende behov for løbende specifik træning, og det er en udfordring for både 
børn og familie at fastholde motivationen til denne løbende basistræning i hverdagen. 

Projektet har taget afsæt i eksisterende spil og i en række forskningsresultater på området. 
Opgaven har været at konstruere den daglige træning som spil, der – så at sige – kan lege 
træningen ind i barnets hverdag. Det vil sige, at barnets daglige træning gennemføres ved, 
gennem VR, at stimulere til de nødvendige fysiske bevægelser, der indgår i barnets træning. 

Den aktuelle løsning er derfor en nyudvikling, der er tilpasset børnene således, at de 
motiveres til at træne løbende i hverdagen. Der tilbydes flere universer, der løbende tilpasser 
sig børnenes løbende træningscore.  

Aktuelt testes løsningen hos en gruppe børn. De gennemfører minimum 15 minutters træning, 
3 gange om ugen over et 12 ugers forløb. Der laves en før- og eftermåling på børnenes 
formåen. Testforløbet afsluttes i december, hvorefter der ses nærmere på den opnåede effekt.  

Handicaprådet inviteres mandag den 9. januar fra kl. 14.30 til kl. 15.30 til at besøge 
Børneterapien for på egen krop at afprøve løsningen.  

4. Handicappolitikkens handleplan 
Christian Madsen satte indledningsvis nogle ord på den vedhæftede status pr. 31. oktober på 
Handleplanen 2022. Overordnet er de fleste projekter grønne i forhold til fremdrift, og fem 
projekter er gule. De forventes fortsat at blive gennemført, men forskellige forhold gør, at de 
er forsinkede. Flere projekter er fortsat forsinkede på grund af Coronaperioden. Nogle 
projekter har været ramt af udskiftning af involverede personer, mens andre har været ramt 
af strukturelle ændringer som f.eks. ’Universel design projektet’ i Kommuneservice, hvor der 
er overvejelser om sammenlægning af Jobcenteret og Kommuneservice.  

DH havde på forhånd sendt nogle spørgsmål til Christian Madsen, som han har sendt svar 
tilbage på. Christian Madsen gennemgik disse svar, som også fremgår i vedhæftede dokument. 
Herudover var der flere uddybende spørgsmål fra DH, som blev afklaret. Det handlede dels 
om årsag bag projektets aktuelle økonomiske forbrug og dels om årsag til flere aktuelle 
projekters omfang af involvering af borgere i de iværksatte tiltag. 

DH stillede herudover en række spørgsmål, som Christian Madsen efterfølgende har svaret 
på: 
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• Spørgsmål ift. punkt 4.5 tidlig ergoterapeutisk indsats til for tidligt fødte børn. Hvor mange 
børn/forløb, der har været? Der har været 18 babyer igennem i projektet. 
 

• Spørgsmål ift. Punkt 4.6 kvalitetssikring og effektivisering af behandling i overgang fra hospital 
til kommune. Hvor mange børn/forløb har der været? Der har deltaget 5 børn på et afprøvet 
genoptræningshold og der har været 15 børn til undersøgelse og individuel behandling. 

 
• Spørgsmål ift. 4.2 Tværfagligt stemmeforløb i samarbejde mellem Børneterapien og PPR. DH 

spurgte ind til, hvorfor kun to børn er på vej ind i afprøvning af det tværfaglige? Hvor mange 
der har prøvet indsatserne hver for sig? Og hvad de fremadrettede perspektiver er 
antalsmæssigt?  
Der har været to børn til tværfaglig undersøgelse hvor redskaberne blev afprøvet. 
Derudover er det netop nu været muligt at samle 4 børn der indgår på et hold, og hvor 
børnene også er igennem en fælles udredning/kortlægning af behov. 
Grunden til det i første omgang kun har været to børn (og nu 4 ekstra) er blandt andet: 
- at Corona stoppede for åndedrætsbehandling og stemmetræning 
- at der har været børn, der ikke har haft en ydelse i kommunen hos PPR logopæd 

samtidig med en tilknytning til Børneterapien 
- at de første to børn ikke kunne være på hold sammen, da den ene var 2 år og den 

anden 12, hvorfor de ikke kunne danne en gruppe og få noget ud af fællesskabet. 

DH ønskede, at oversigten fremover også viste hvilken institution, der stod for projektet. Katja 
Johansen og Jesper Marcus gav, foranlediget af Christian Madsens betænkelighed ved det 
ekstra arbejde ønsket kunne medføre – udtryk for, at man måtte vurdere, hvor stor en 
arbejdsindsats, der kunne bruges på området. Mitzi Reinau og Hans Rasmussen anførte, at det 
var vigtigt at vide hvilke institutioner, der stod for ansvaret for det enkelte projekt, når man 
skal forholde sig til de opnåede resultater og projektet som helhed. 

Herefter drøftede mødedeltagerne mere indgående, hvilke uddybende informationer og 
hvilket omgang af informationer, det er relevant at formidle til rådet i en status.  

Afslutningsvis udtalte Hans Rasmussen, at der fremadrettet skal holdes et øje med omfang og 
detaljeringsgrad på disse statusser.  

Dernæst gav Christian Madsen en status på forvaltningens arbejde med den kommende 
Handleplan med input fra DH. Formanden kom med yderligere input til arbejdsmarkeds-
projekter, idet DH på arbejdsmarkedsområdet gerne ser, at der bliver satset på flere grupper 
bl.a. hjælp til at skaffe borgere, der er tilkendt fleksjob, i beskæftigelse, ligesom det er 
ønskeligt med en øget indsats for fastholdelse af beskæftigelse for borgere med handicap 
generelt. I forhold til kokkeskole-projektet bemærkede han, at DH meget gerne ser, at 
projektet får et klart fokus på bistand til afhjælpning af deltagernes overvægt. Christian 
Madsen tager disse bemærkninger med tilbage til det tværgående netværk.  

5. Afvikling af folketingsvalg 

Handicaprådet drøftede afvikling af folketingsvalget, da en borger var blevet nægtet personlig 
hjælp uden indblanding fra valgtilforordnede. 

Forvaltningen har efterfølgende erkendt fejlen, som man beklager meget. 

Det er DH’s opfattelse, at forvaltningen har gjort en meget stor indsats for, at afviklingen af 
valghandlingen skulle foregå efter reglerne overalt. 
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6. Orientering fra formanden 

• Opgaveudvalget Fremtidens velfærd for ældre og deltagelse i workshop. Mitzi Reinau 
orienterede om DH’s deltagelse. Workshoppen indeholdt et meget inspirerende oplæg fra 
forsker Lis Puggaard, der præsenterede en undersøgelse af, hvad der gør ældre robuste. 
Undersøgelsen er foretaget blandt borgere i Gentofte og Ikast-Brande kommuner.  

• Høringer præsenteret på oktober mødet. Handicaprådet afgiver ikke høringssvar på 
henholdsvis ’Prisforespørgsel på kompressionshjælpemidler’ og ’Udbud på 
diabetesprodukter’. 

• Kropsbårne hjælpemidler og bevillingsproces. Hans Rasmussen orienterede om 
forløbet. Formandskabet har siden sidste møde modtaget en procesbeskrivelse for 
bevilling. Denne synes dog ikke at klarlægge forskellen mellem afprøvning og genbevilling. 
Genbevilling har særlig interesse, idet der opleves meget lange ventetider. Det aftales, at 
leder af kommunens visitation af kropsbårne hjælpemidler deltager på 
handicaprådsmødet i januar. 

• Indvielsen af motionsrum på Hvide Hus. Mitzi Reinau orienterede om DH’s deltagelse i 
indvielsen. Medarbejderne præsenterede rummets mange faciliteter med stor entusiasme. 
Og det var tydeligt, at brugerne også havde taget faciliteterne til sig.  

• Mødedatoer i 2023. Rådet drøftede tidspunktet for møderne. Katja S. Johansen og Jesper 
Bache Marcus udtrykte ønske om, at Handicaprådsmøderne placeres på samme vis som 
andre møder med politisk deltagelse. Det vil sige fra kl. 17. Der kunne evt. findes en model 
ligesom for Seniorrådet, hvor der først forventes deltagelse af KB medlemmer efter kl. 16. 

7. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
DH har drøftet svaret fra Anita Bahnsen på, om ledsager kan se borgers bevilling. DH går 
videre med svaret i forhold at den generelle indstilling til emnet.  

8. Orientering fra KB medlemmer 
Der arbejdes videre på ’Opgaveudvalget for fremtidens velfærd for ældre’. Katja S. Johansen 
orienterede om, at der er indhentet viden og forståelse fra mange steder. Næste skridt er at 
skitsere, hvad der skal kendetegne produktet for opgaveudvalgets arbejde.  

Det har været bemærkelsesværdigt i opgaveudvalgets arbejde, at det også har givet indsigt i 
mulighederne i digitale løsninger. Ved besøg på kommunikationscentret i Ballerup (KCRH) 
var det slående, at mange startups ofte har rettet fokus på sundhedsvæsnet som 
afsætningsmarked fremfor de 98 kommuner, der også kan være aftagere af de udviklede 
løsninger.  

9. Orientering fra forvaltningen 
Ingen punkter. 

10. Eventuelt 
Ingen punkter. 
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