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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat af Handicaprådsmøde mandag den 20. december 2021 
Mødet afholdes som Teams-møde. 
 

Til stede  
Jacob Monies, formand, DH Gentofte  

Jan Chr. Mollerup, næstformand, DH Gentofte  

Elisabet Sinding, DH Gentofte – ikke tilstede virtuelt 

Hans Rasmussen, DH Gentofte  

Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 

Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 

Per Bruun Andersen, Kommunalbestyrelsen 

Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap  

Michael Holst, planchef, Plan & Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Flemming Bøchmann Andersen, sundhedsfaglig konsulent 

Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 

Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid, BSKUF 

Berit Rask, specialkonsulent (referent) 

 

Afbud:  
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 

1. Indholdet i PLO aftalen om sundhedstjek af borgere på botilbud.  

Flemming Bøchmann Andersen informerede om ny aftale, hvor praktiserende læger og region 

tilbyder sundhedstjek til voksne borgere på botilbud. Det vil som udgangspunkt være et tjek hvert 

andet år. For udvalgte borgere kan det findes relevant at gennemføre en gang årligt. I en 

indkøringsperiode for aftalen kan der forventeligt gå 3 år før alle borgere har fået et sundhedstjek. I 

Gentofte Kommune er oplevelsen dog, at de fleste borgere i botilbuddene på Bank Mikkelsens-Vej 

området har fået sundhedstjek.  

Selve sundhedstjekket er tiltænkt som både en fysisk og psykisk gennemgang mellem borger og 

læge, hvor også personale kan deltage i dialogen om, hvad der udfordrer i hverdagen. Der vil også 

ved samme lejlighed være gennemgang af medicin og fælles medicinkort. Ligesom der i ordningen 

kan tilbydes supervision og undervisning fra lægerne til personalet ift. specifikke problemstillinger. 

Jacob Monies spurgte ind til, hvem der er tovholder på igangsættelse af sundhedstjek. Her oplyste 

Flemming Andersen, at initiativpligten til sundhedstjek for borgeren er placeret i de respektive 

botilbud, mens praktiserende læge har pligt til at udføre tjekket.  

Hans Rasmussen spurgte ind til målgruppen for sundhedstjek-aftalen. Flemming Andersen og Anita 

Bahnsen supplerede hinanden med oplysninger om, at kommunen til en start har valgt botilbud for 

voksne med en vis tyngde. Det vil først og fremmest sige de 4 botilbud på BMV-området, herefter 

Pilekrogen og Østerled, mens aftalen med sundhedstjek følger senere på de øvrige botilbud. Det er 

både kommunale, selvejende og private botilbud, der er omfattet af aftalen. 
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Jacob Monies henviste til tidligere initiativ i handleplanen med henblik på at iværksætte 

sundhedstjek. Spørgsmålet er hvorvidt der fortsat er behov for et tiltag fx ift. at medarbejdere sikrer 

forberedelse af borgerens helbredstjek. Anita Bahnsen oplyste, at denne del er indarbejdet i aftalen 

og der er ikke behov for at iværksætte yderligere, der skal initieres eller finansieres af handleplanen. 

Jacob Monies supplerede emnet med henvisning til en gennemført undersøgelse af området, som 

han ville sende til Flemming Andersen.  

Flemming informerede herefter om, at aftalen også indeholder en fokuseret somatisk undersøgelse 

til borgere med psykiske problemstillinger. Denne undersøgelse er forankret hos de praktiserende 

læger og hos borgerne selv. Kommunen bliver alene involveret ved ønske om det. I forlængelse af 

dette spurgte Jacob ind til hvorvidt der er en proaktiv indsats for dette blandt kommunens støtte-

kontaktpersoner. Flemming oplyste, at dagtilbud bliver bekendtgjort med muligheden for denne 

type undersøgelse, så de kan støtte borgere i eventuelt at iværksætte en sådan.  

Afslutningsvis blev det aftalt, at et KL-notat om aftalen eftersendes sammen med referatet.  

2. Specialsport Guiden 2022 
Christian Madsen præsenterede den 4. udgave af guiden for specialsport-tilbud. Guiden er over 

årene blevet udvidet med flere deltagerkommuner. Den dækker nu alle kommuner, der er med i det 

såkaldte KKR-samarbejde i regionen. Kataloget er forankret i den fælles kommunale pulje, der 

finansierer indsatsen. 

Guiden indeholder ca. 75 idrætstilbud i idrætsforeninger og anvender blandt andet symboler til at 

anvise målgruppe, sværhedsgrad ift. deltagelse mv. Den stilles til rådighed en række steder i 

Gentofte kommune. Herunder på specialskoletilbud, JAC, sagsbehandlere i Børn og Familier 

Sundhedsplejen og på voksenområder, og kan endvidere finde på biblioteker, i Byens Hus mv. 

Christian har ca. 100 guides tilbage, som DH Gentofte kan distribuere i baglandet. 

Repræsentanterne for DH melder tilbage til Christian ift. ønsker om antal og hvem de skal sendes 

til. 

Guiden findes i fysisk bogform ligesom der henvises til en pdf-udgave på kommunens hjemmeside 

"regionhguide.specialsport.dk". Dertil kommer at der fremadrettet er iværksat et arbejde med en 

bedre digital visning, hvor man bedre kan finde frem til de mange tilbud.  

For mere specifik viden om tilbud i Gentofte kommune kan man søge via kommunens hjemmeside 

Idræt for borgere med funktionsnedsættelser - Gentofte Kommune 

3. Kort status på Handleplan og Budget 2022 
Christian Madsen orienterede om, at sidste hånd er ved at blive lagt på forvaltningens oplæg til 

Handleplan 2022. Der er som de to foregående år projektforslag for flere midler end der er budget 

til, derfor skal Handicaprådet på møder i januar og februar medvirke til at prioritere. I handleplanen 

er det med farver indikeret, hvilke projekter; der videreføres eller overføres fra 2021, hvilke 

projekter, der har en direkte pejling til Handicaprådets input til handleplan 2022, og hvilke 

projekter, der er opstået ud fra forvaltningens bottom-up proces .  

4. Orientering fra formanden 
Jacob Monies orienterede om en række henvendelser til Handicaprådet herunder til den fælles email 

for rådet.  

https://regionhguide.specialsport.dk/
https://www.gentofte.dk/fritid/idraet-og-bevaegelse/idraet-for-borgere-med-funktionsnedsaettelser/
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• Henvendelse fra produktionsselskab om filmen Skyggebarn:  
Henvendelse om mulighed for at tilkøbe sig adgang til visning. Jacob har takket for henvendelsen 

og oplyst at det ikke pt. er aktuelt. 

• Henvendelse vedr. oplevelse i Kildeskovshallen: 
Baseret på dialog mellem Jacob Monies og en borger, der oplever vanskeligheder med at komme i 

bassin i Kildeskovshallen. En hændelse der giver anledning til, at der bør iværksættes bedre 

information og samarbejde om vilkår for handicappede, når de skal i svømmehallen. Jacob Monies 

opfordrede det kommende Handicapråd til at gå i dialog med Kildeskovshallen om deres forståelse 

af hvornår og hvordan, man er selvhjulpen ift. at komme i bassinet, og hvad rollen er for personale i 

hallen. 

• Henvendelse fra Charlottenlund Apotek om parkeringsplads: 
Jacob Monies orienterede om henvendelse, der er videreformidlet til Park&Vej. Det er ønsket at 

følge op på denne. Michael Holst oplyste, at i fald en kommende handicapparkeringsplads er på 

privat grund involverer godkendelsen Plan&Byg. 

• Henvendelse vedr. bandagistsyede sko: 
Der opleves lange svartider før afgørelse. Formandskabet har på formødet aftalt en redegørelse. 

Noget information er vedlagt som bilag 4.4. Jan Mollerup og Hans Rasmussen spurgte uddybende 

ind til sagsbehandlingstider og oplevelsen af lange sagsbehandlingstider og svartider. Det opleves 

uforståeligt og uheldigt, at det kan tage så lang tid med erklæringer til indkøb af nye sko. Derfor er 

ønsket at rådet for en orientering på et kommende rådsmøde vedrørende ændring i praksis for 

håndtering af ansøgning om bandagistsyede sko.  

Som afslutning på formandens orientering takkede Jacob af for perioden med tak for mange 

interessante år med engagement i Handicaprådets arbejde. Nu er ønsket at hellige sig tid til at 

benytte kommunens tilbud fremfor at arbejde for etablering af tilbud.  

5. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
Hans Rasmussen orienterede kort om de kommende DH-medlemmer, der indtræder i rådet pr 1. 

januar. Der er både erfarne medlemmer og nye medlemmer. Hans vil i egenskab af formand for DH 

mødes den 3. januar med Jesper Holmboe mhp. aftaler om konstituering af rådet, så der kan aftales 

deltagere til det første formøde forud for møde i Handicaprådet 3. mandag i januar måned.  

 

6. Orientering fra KB medlemmer 
Jesper Kamp takkede for deltagelsen i rådsarbejdet og ønskede held og lykke fremadrettet.  

 

7. Orientering fra forvaltningen 

• Status på corona-situationen på plejeboliger og bosteder: 
Helene Rasmussen orienterede om, at der pt. ses lidt smitte i plejeboliger og på bosteder. Det er 

både personale og borgere, der ind imellem testes positive. Der er igen etableret flere 

testmuligheder for personalet, herunder et podecenter til medarbejderne på Bank Mikkelsens-Vej.  

Alle beboere på plejehjem og botilbud er vaccineret med 3. stik. Der opleves ind imellem 

udfordringer med at sikre tilstrækkeligt personale og ifald antal smittede øges mere, så kan der 

skulle arbejdes med nødberedskab.  

Jacob Monies og Jan Mollerup spurgte ind til emnet rekruttering og hvorvidt det i kommunen har 

været nødvendigt at kalde personale på job trods smitte. Helene Rasmussen svarede, at dette ikke 

har været tilfældet i kommunen.  
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Jacob Monies spurgte i forlængelse heraf ind til etablering af whistleblower ordning. Helene R 

oplyste, at en sådan ordning er under etablering med idriftsættelse i januar 2022. 

 

• Kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget til Handicaprådet i næste valgperiode: 
Helene Rasmussen oplyste, at der vil være følgende KB-medlemmer: Katja S. Johansen, Jesper 

Marcus og Jeanne Toxværd i den kommende periode. 

8. Eventuelt 
Ingen punkter. 
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