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Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarden Hjælp i Hverdagen 2018 

Handicaprådet værdsætter arbejdet med at forbedre beskrivelserne af de forskellige tilbud i 

kvalitetsstandarden ”Hjælp i Hverdagen 2018”, da kommunikation og formidling af tilbud i 

kommunen er helt centralt for mange borgere. Tilføjelserne kan hjælpe med at sikre, at alle borgere 

kan finde konkrete oplysninger om deres muligheder i kommunen. 

I det indledende afsnit Hjælp i Hverdagen savnes en begrundelse for, hvilke borgere der eventuelt 

fortsat hører under Socialforvaltningens hjemmepleje efter de er fyldt 65 år, samt hvordan sådan en 

beslutning træffes. Handicaprådets bekymring er, at borgere der overgår fra Socialforvaltningens 

hjemmepleje til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje, stadig kan have behov, der 

ikke kan dækkes fyldestgørende under Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje tilbud. 

Handicaprådet foreslår at tilføje en uddybende forklaring på, hvilke borgere der forbliver i 

Socialforvaltningens hjemmepleje, samt hvordan det sikres at de resterende borgere får dækket 

deres individuelle og behov for hjemmepleje. 

I starten af kataloget fremgår det, at tilbuddene er gældende for københavnere mellem 18 og 65 år, 

hvilket kan være misvisende, da der bl.a. i afsnittet Ledsagelse beskrives et tilbud for borgere 

mellem 12 og 67 år. 

 

Videre skal det bemærkes, at Handicaprådet savner uddybende information i det nye afsnit 

Ledsagelse med henblik på at oplyse borgere om deres konkrete muligheder for anvendelse af 

ledsageordningen. Herunder efterlyses en uddybning af hvem de personlige ledsagere eventuelt kan 

være, økonomiske anordninger i forbindelse med ledsagerordningen, muligheden for én fast 

tilknyttet ledsager samt hvorvidt ordningen både kan være efter behov eller med fast tidspunkt for 

ledsagelse. 

 

Foruden de fremhævede afsnit med ændringer, efterspørger Handicaprådet tilføjelser i 

beskrivelserne af afsnittene Handicap- og ældreboliger samt Handicapkørsel (flextrafik).  

I afsnittet Handicap- og ældreboliger fremgår det ikke, hvordan visitationen foregår, om det 

eksempelvis er muligt at få tilbudt en ældrebolig i et bestemt område af kommunen. Dette er vigtigt, 

da det kan vanskeliggøre hverdagen for borgere med handicap, hvis de er nødsaget til flytte væk fra 

deres sociale netværk og omgangskreds. 
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I afsnittet Handicapkørsel (flextrafik) efterspørger Handicaprådet en beskrivelse af muligheden for 

at få en fast chauffør ved kørselsordningen. Nogle borgere med handicap kan føle sig utrygge ved at 

blive hentet og kørt af en person de ikke kender, og hertil er det væsentligt for borgerne at blive 

oplyst omkring muligheden for en fast chauffør i ordningen. 

 


