
 

  

 

Referat af Handicaprådets 4. ordinære rådsmøde ons-
dag den 12. august 2020 – Tema om ensomhed 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Oplæg ved Danielle Pröschold omkring Skovtours Venner 

Stifter og formand for foreningen Skovtours Venner, Danielle 

Pröschold, holder oplæg om sine erfaringer inden for handicappolitik 

(siden 1986) og om foreningen Skovtours Venner. Hun fortæller, at 

børn med udviklingshæmning ofte har færre venner end andre børn, en 

årsag til det er bl.a. at man som forældre er nødt til at være til stede, hvis 

barnet skal lege med andre, derfor ses mange børn med udviklingshan-

dicap kun med andre børn i skolen. Ifølge LEV har hvert 8. barn med 

handicap ikke en eneste ven, hvilket der forsøges at gøres noget ved. 

Mange har brugt Skovtours, et matrikelløst tilbud, hvor en bus bruges til 

at køre på tur i sommerhuse og på campingpladser, hvor de unge kan 

komme med og knytte bånd til andre. Tilbuddet er en mulighed indtil 

de unge flytter hjemmefra eller til de fylder 25 år. Derefter er forvent-

ningen, at botilbuddene tilbyder og facilitere sociale aktiviteter, det er 

dog ikke tilfældet, da der ofte ikke er personale nok, til at beboerne kan 

komme på ture. Det er erfaringen, at de unge om aftenen er på egne 
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værelser/lejlighed, hvor de ser tv eller hører musik, mens pædagogerne 

udfører diverse dokumentationsopgaver. Dette fører til ensomhed hos 

borgere på botilbud, der ofte har brug for pædagogisk støtte ift. det so-

ciale. Det er oplevelsen, at den nuværende bemanding på bostederne 

er så lav, at det er svært for pædagogerne at tilbyde de unge et aktivt liv, 

som mennesker med handicap ifølge FN’s Handicapkonvention har ret 

til. 

 

At opbygge og fastholde venskaber står centralt i Skovtours Venners 

’forfatning’. Det kan de unge ikke alene, og det kræver støtte fra voksne. 

Skovtours Venner stiler efter at afholde arrangement ca. hver måned, 

f.eks. Shoppeture, biografture, musikfestivaler, bowlingture, fodbold-

kampe i parken, Lalandia, julefrokoster og nytårskur etc. De unge er selv 

med til at bestemme, hvad der skal ske. De unge er glade for arrange-

menterne, at de ofte hellere vil deltage heri end at besøge familien. Som 

pårørende er aktiviteterne og sammenholdet i Skovtours Venner meget 

meningsfuldt, fordi det er så tydeligt at se, hvor glade de unge bliver.  

 

Under Corona nedlukningen har de unge mødtes digitalt, det har ikke 

været det samme som at mødes fysisk, men det har været meget gi-

vende for dem.  

 

Rådet takker for et interessant og personligt oplæg, med en fin pointe 

om at det er væsentligt at livet skal være smukt og ikke udelukkende en 

kamp at se tilbage på. Der bliver spurgt ind til, hvor mange der bruger 

Skovtours og hvor mange, der er i kø og om der modtages støtte fra 

kommunen, hvor meget, og om der søges midler andre steder. Slutte-

ligt bliver der spurgt ind til, hvordan rekrutteringen foregår af frivillige.  

Hertil bliver der svaret at, der er 16 brugere, at de tager dem med, der 

vil. Der kommer hele tiden nye til, når de unge ikke længere kan bruge 

kommunens tilbud (Skovtours). Skovtours Venner modtager §18-mid-

ler, som det eneste. Midlerne bruges primært til ture og aktiviteter. Der-

udover er der tilknyttet såkaldte supervisorer, som de unge kender. De 

får et beløb pr. gang de deltager, ligesom der går nogle midler til admi-

nistration.  

 

4. Oplæg om velfærdsteknologi ved Malene Arnfast 

Malene er chefkonsulent for enheden for velfærdsteknologi i Socialfor-

valtningen. Hendes oplæg præsenterer bl.a. muligheder og dilemmaer 

ift. velfærdsteknologi med særligt fokus på ensomhed.  

 

Det understreges, at velfærdsteknologi altid er noget, der gøres sam-

men med borgerne. Der er desuden samarbejde med virksomheder 

om at udvikle produkter, der kan komme på markedet. De fleste 
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teknologier er udviklet til ældre, fordi markedet her er det største, så ift. 

Socialforvaltningens målgruppe, så skal produkterne ofte testes og til-

passes.  

 

Ensomhed er et opmærksomhedspunkt i Socialstrategien, og målet er 

et værdigt liv for alle borgere. I forhold til velfærdsteknologi er det et 

opmærksomhedspunkt, at man ikke skal blive mere ensomme af tekno-

logierne. Teknologierne er ikke nødvendigvis gode i sig selv, det kom-

mer an på, hvordan man bruger dem. Teknologi der adresserer en-

somhed kræver, at man kan meget digitalt, og det kan derfor være en 

udfordring i sig selv at være med i fællesskabet på den baggrund, også 

fordi at medarbejderne ikke altid selv er så digitale, og derfor ikke kan 

hjælpe eller ikke får bragt redskaberne på banen.  

 

Teknologi der skal gøre en forskel ift. ensomhed kan have at gøre med 

fx berøring eller være med til at skabe nærvær. Når vi føler os som en 

del af noget, produceres oxytocin, det kan måles i kroppen, og det er 

det som personalet skal hjælpe deres brugere med at opnå.  

 

Oplægget knytter på forskellige vis velfærdsteknologi som redskab 

mod ensomhed til emner som intimitet, social angst, lavt selvværd, 

barriere ift. brug af offentlig trafik. Ligeledes fortælles der om online 

fællesskaber, avartars, førerløse biler, virtual reality og blogging som 

måder at arbejde med ensomhed gennem det digitale univers.   

 

Handicaprådet takker for et meget spændende og informativt oplæg. 

Der tales efterfølgende bl.a. om de digitale muligheder for borgere 

med udviklingshæmning, hvor personalet må spille en store rolle for at 

få det til at lykkes. Også borgere med handicap, der bor i eget hjem 

kan opleve store udfordringer ift. deltagelse i de digitale fællesskaber – 

hvem kan man spørge om hjælp, hvis ikke man har et familiemedlem 

eller en ven, der kan hjælpe med de tekniske udfordringer? I takt med 

er det forventes, at borgerne bliver mere digitale kan det måske også 

forventes, at der tilbydes hjælp til dem, hvor det ikke falder let eller na-

turligt. Derudover tales der bl.a. om begrebet hudsult i relation til vel-

færdsteknologi og om skærmvær vs. nærvær. 

 

5. Drøftelse af kommende møder 

Budgetseminar med Socialudvalget den 14. august. Omhandler øko-

nomi, og der spørges ind til, om der er nogle inputs til mødet. Der kom-

mer inputs ift. bl.a. ledsagelse, sagsbehandlingsfrister.  
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Møde med Økonomiudvalget den 25. august. Her fremhæves det, at 

alle har en taleopgave, og en fordeling aftales og der er en snak om, 

hvilke pointer, der skal samles op på.  

 

Konferencen den 27. oktober. Temaet er midtvejsstatus på handicappo-

litikken 2018-2022. Indholdet er mere eller mindre på plads, men det 

skal stadig afgøres, om det skal holdes fysisk eller ej. Der er et ønske om, 

at det afholdes fysisk, men det er udfordret grundet Corona situationen. 

Der bliver snakket om at udskyde konferencen eller afholde den digitalt. 

Der er forskellige tilbagemeldinger og det besluttes, at handicaprådets 

sekretær taler videre med Socialforvaltningens ledelse, før der træffes 

en endelig beslutning.  

 

Møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. september. 

Der skal bl.a. tales om fleksjob og ressourceforløb og implementering af 

handicappolitikken.  

 

6. Eventuelt 
Janne oplyser, at Lorry og borgere har diskuteret, hvorfor 

badefaciliteterne ikke er tilgængelige for kørestolsbrugere. Der 

opfordres til at tage det med til udvalgene. Derudover skal diverse 

spørgsmål ift. Flextrafik afklares ift. brug af mundbind, hvortil Jes 

informerer, at Sundheds- og omsorgsudvalget er i gang med at 

indhente svar fra forvaltninger, der er inde over Flextrafik. Janne 

informerer ligeledes om, at Nina Eg Hansen er stoppet som adm. 

direktør, og at fagdirektør Mikkel Boje er indsat som konstitueret adm. 

direktør. 
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