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Handicaprådets høringssvar vedr. udbud af praktisk og personlig 

hjælp 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale. 

Handicaprådet bemærker, at dele af høringsmaterialet er målrettet 

leverandørerne, hvilke Handicaprådet ikke har bemærkninger til. 

 

I hht. Udbudsbetingelser, vil Handicaprådet gerne fremhæve, det 

positive i, at borgere der ønsker at forblive ved nuværende leverandør 

har mulighed for dette. For borgere, der har brug for personlig hjælp, 

er det helt essentielt med medarbejder kontinuitet, for at skabe tryghed 

i hverdagen.   

 

 

Til bilag 1: Kravspecifikation personlig og praktisk hjælp har 

Handicaprådet følgende kommentarer og slutteligt tekstnærer 

bemærkninger: 

 

Ang. punkt 2.4 Tilbagemeldingspligt og 3.1 Medarbejdernes 

kompetencer, er Handicaprådet meget bekymret for, om forholdet 

mellem borger og leverandør kan blive anstrengt, hvis borgeren ved, 

at leverandøren skal ’afrapportere’ til myndighed. Handicaprådet vil 

her gerne understrege, at der bør være en form for tavshedspligt om, 

hvad leverandøren oplever om borgerens livssituation. Oplysninger 

bør derfor kun kunne videregives med borgers samtykke, eller hvis 

der er fare for borgerens helbred. Rådet ønsker, at borgerens situation 

som helhed i højere grad bør være i fokus. Som minimum bør der 

være åbenhed og klarhed for, at leverandøren ikke melder noget 

tilbage til kommunen, uden borgerens viden derom. 

 

Ang. punkt 3.3 Krav til medarbejdernes uddannelse, vil Handicaprådet 

gerne have specificeret, hvilket personale der refereres til. Er det den 

gældende procent for det nuværende personale? Omkring 

kompetencer er det væsentligt at personalet er uddannet til at varetage 

de meget komplicerede behov, som borgere med handicap typisk har.   

 

Ang. punkt 3.7 vil det være hensigtsmæssigt med en uddybning. Er 

det fx leverandørens opgave at tale med borgeren om forskellige 

aktivitetstilbud, iværksætte tiltag for at modvirke ensomhed, advisere 

borgeren om, hvor og hvornår mulige aktiviteterne finder sted m.v.? 

 

Ang. punkt 5.6 Handicaprådet vil gerne understrege, at det er 

væsentligt, at forsinkelser oplyses til borgeren hurtigst muligt. Det kan 
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skabe stor utryghed hos borgeren, såfremt der er store ændringer eller 

forsinkelser i hjælpen.  

 

Ang. punkt 2.3 Samarbejde om og med borgeren, ønsker 

Handicaprådet at teksten ændres fra ”skal tage udgangspunkt i 

borgerens ønsker.” til ”ud fra borgerens ønsker”, så det bliver 

præciseret, at der er borgeren der definerer tidspunktet. 

 

 

 

På vegne af Handicaprådet i Københavns Kommune, 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Janne Sander 

Formand for Handicaprådet i København 


