
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Socialforvaltningen 

Mål- og Rammekontoret for Voksne 

Mål- og Rammekontoret  

for Voksne 

 

Bernstorffsgade 17 

1577 København V 

 

E-mail 

CR6M@sof.kk.dk 
 

Referat af HR5 møde 2014 i hjælpemiddelcenteret 

 

 

Dato: 10.11.2014 

Tid: 16-18 

Sted: Hjælpemiddelcenteret Københavns Kommune 

Mødedeltagere: Janne Sander, Anne Mette Omø Carlsen, Jesper 

Christensen, Troels Gamst, Elin Johansson, Tine 

Heerup, Steen Stavnsgaard, Svend A. Knudsen, 

Birgitte Østergaard, Mia Bjørnø og Maria 

Annemone Kongstad 

Afbud: Handicapcenter København 

  

  

 

 

Referat 

Ad 1 Velkomst 

Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til 

Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 

2014.  

 

Ad 2 Rundvisning 

Birgitte Østergaard og Else efternavn(terapeut) viste rundt på centeret. 

Handicaprådet fik både set den nye udstilling og 

afprøvningslokalerne, hvor alle kørestole kunne ses og afprøves.  

 

Ad 3 Hjælpemiddelcenterets opgaver og hjælpemidler 

Handicapcenteret startede med at præsentere deres organisation, 

arbejde og hjælpemidler. Birgitte Østergaard fortalte at: Indsæt fakta 

fra slides 

11-11-2014 
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Derefter fremlagde Janne Sander Handicaprådets 8 anbefalinger til 

forbedringer på hjælpemiddelområdet i København. Janne havde i 

denne forbindelse en bemærkning om at anbefalingerne også er 

henvendt til Handicapcenteret, som desværre havde meldt afbud. 

 

Debet om de 8 anbefalinger: 

 

1. Fast ergoterapeut 

Birgitte Østergaard fortalte, at hjælpemiddelcenteret ønsker at 

efterkomme Handicaprådets forslag om at give borgere en fast 

ergoterapeut, som kan koordinere indsatsen mellem centrene. Dette er 

noget, som centeret i forvejen forsøger at tage udgangspunkt i.  

 

2. Faglig viden skal tilhøre den professionelle  

Med dette forslag mener Handicaprådet, at der stilles for høje krav til 

borgere med handicap om, at de skal kende deres eget behov for at få 

bevilliget et hjælpemiddel. Den viden burde ligge hos professionelle 

medarbejdere. Især blev visiteringsskemaerne som borgerne skal 

udfylde for at få en bevilling volder problemer hos nogle borgere. 

Jesper Christensen understregede at skemaerne skal være en hjælp 

ikke en hindring.  

Birgitte Østergaard var enig i at dette ikke var tanken med skemaerne, 

hvorfor Hjælpemiddelcenteret også tilbyder vejledning over telefon. 

Hun fortalte at medarbejderne gennem telefonsamtaler lettere kan 

komme frem til borgerens behov og vejlede borgeren til at udfylde 

skemaerne. 
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3. Sagsbehandlingsfrist 

Handicaprådet forslår at kommunen skal komme med det et realistisk 

bud på, hvornår en sag vil være behandlet i stedet for at borgeren skal 

modtage flere breve, som giver besked om at fristen er overskredet. 

Birgitte Østergaard understregede at dette kunne være rart, men at det 

også handler om, at overholde den eksisterende lovgivning. 

Jesper Christensen udtalte at dette også handler om, at kommunen skal 

være mere ærlig omkring de sager hvor, man på forhånd fagligt kan 

vurdere at sagsbehandlingen vil tage mere end 4 uger. 

 

4. Opret en kvikskranke  

Handicaprådet ønsker at hjælpemiddelcenteret får en kvikskranke, 

hvor borgere eksempelvis kan komme og afprøve en rollator og gå 

hjem med den samme dag. 

Birgitte Østergaard fortalte at dette allerede sker på handicapcenteret, 

men at forskellen er at borgeren har en bevilling når de kommer i dag. 

Samtidig er der stor fokus på det, hvorfor hun regner med, at det er 

noget der vil komme i fremtiden. 

Svend A. Knudsen fra Handicaprådet fortalte, at der mangler 

information om, hvad man som borger skal gøre når et mindre 

hjælpemiddel er gået i stykker. Det blev i den forbindelse anbefalet fra 

Handicaprådet at hjælpemiddelcenteret laver en Spørgsmål/svar side 

på deres hjemmeside som en hjælp til borgerne.  

Samtidig nævnt Svend også, at det ville være en fordel både for 

kommunen og borgerne, at der blev foretaget automatiske 

serviceeftersyn. 

 

5. Lav bevillinger efter behov 

Handicaprådet mener at Københavns Kommune bør bevillige ”efter 

behov” således, at borgere selv gennem leverandør løbende kan 

foretage sin bestilling. 
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Birgitte Østergaard fortalte at borgere over 65 år får bevilliget 

stomiposer og urinposer efter behov, og at centeret har en aftale med 

leverandørerne om at de skal bevillige.  

Janne Sander fortalte at problemet ikke omhandler mangel på 

bevillinger, men at der for borgerne er problemer hver 3. mdr. fordi de 

skal igennem hele bevillingsprocessen igen. Samtidig er problemet, at 

en måned hos leverandøren er fra d. 1. til d. sidste dag i måneden, men 

i Kommunen kan starte d. 11., hvorfor der kan opstå et hul, hvor 

borgeren mangler urinposer eksempelvis. Janne Sander understregede, 

at dette ikke er et problem i hospitalsvæsnet, hvor man har en smartere 

løsning.  

Jesper Christensen foreslog at man kan laver en tolerance på, hvor 

mange ekstra urinposer, eller andet, man kan udlevere, da der også 

have været skader på sådanne hjælpemidler. Samtidig mener han, at 

det bør være ens på tværs af forvaltningerne så det ikke er alderen der 

afgør hvad borgerne får bevilliget. 

 

6. Lav bevillinger lige som recepter på apoteket  

Handicaprådet forslår at der laves automatiske fornyelser af 

ansøgninger uden sædvanlig sagsbehandling. Dette kunne 

eksempelvis gælde udskiftninger af sædepuder til kørestole, som skal 

udskiftes en gang årligt. Dette er noget, som både 

hjælpemiddelcenteret og borgeren ved på forhånd, og det kunne derfor 

være smart, hvis man lavede en åben bevilling. 

 

7. Lav opfølgninger på borgernes bevillinger 

Handicaprådet mener, at medarbejderne bør kontakte borgere, når 

deres bevilling er ved at løbe ud for at spørge om de ønsker den 

fornyet. 

Birgitte Østergaard fortalte, at det forekommer at teknikerne sender 

besked til Handicapcenter København når et hjælpemiddel er blevet så 

forældet at de ikke fungerer optimalt længere. Der ud over har 
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Hjælpemiddelcenteret udskiftet alle gamle Høng senge for alle SUF 

borgere, og dem, der går i stykker løbende kan repareres med motorer 

fra de gamle senge. SOF borgere har derfor stadig de gamle senge.  

Svend Knudsen opfordrede til at disse motorer ligger klar til brug i 

værkstedet. 

Jesper Christensen at forslog at yderligere kommunikationen omkring, 

hvad der skal ske med hjælpemidlet i fremtiden kunne være en ekstra 

service og nævnte at man eksempelvis ved at handicap-biler skal 

udskiftes hver 6. år. 

 

8. Lettere rutiner ved defekter  

Handicaprådet mener, at borgere skal kunne kontakte leverandører 

direkte når et hjælpemiddel går i stykker, frem for at det skal gennem 

hjælpemiddelcentret. Dette skyldes at der opstår problemer, når et 

hjælpemiddel går i stykker uden for centerets åbningstider.  

Janne Sander gav Hjælpemiddelcenteret ros for deres hurtige handling 

når et hjælpemiddel går i stykker i åbningstiderne. Men understregede, 

at der stadig er problemer uden for åbningstiderne. Her får borgeren 

kontakt med en akutsygeplejerske, som mangler et kursus i hvordan 

situationen skal håndteres. Derefter sendes der en sygeplejerske eller 

hjemmepleje hjem til borgeren, for at bekræfte at hjælpemidlet er gået 

i stykker før leverandøren kontaktes og en teknikker sendes ud. 

Birgitte Østergaard ønskede, at undersøge denne sag nærmere, da det 

ikke er meningen at der skal sendes nogen ud i borgeren hjem. Hun 

fortalte at kommunen er nødt til at komme ind over, da leverandøren 

skal have en betalingsbekræftelse inden de kører ud til borgeren. 

Handicapcenteret vil se nærmere på om procederen kan forbedres.  
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Ad4 Meddelelser og afslutning 

Janne Sander takkede for et godt møde. 

 

Næstemøde i Handicaprådet: 

D. Torsdag den 29. januar 2015 
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