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Referat  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt. 

 
3. Tema: Botilbud 

Handicaprådet blev vist rundt på Grøndalsvænge af tilbudsleder Joan 
Dam Nielsen. Her fik Rådet lov til at se udsigten fra 3. sal over bostedet, 
forskellige fællesrum samt en af beboernes private lejlighed. 
 
Oplæg v/Joan Dam Nielsen, Tilbudsleder Grøndalsvænge 
Joan startede som tilbudsleder på Grøndalsvænge den 1. januar 2018. 
Foruden Joan deltog pædagog Line, sygeplejerske Rikke, afdelingsleder 
Lennart, som er uddannet sygeplejerske samt afdelingsleder Rasmus, som 
er uddannet pædagog. De ansatte på Grøndalsvænge fortæller på 
baggrund af tilsendte spørgsmål. 
 
Grøndalsvænge er en del af Center COS (Center for Omsorg og 
Specialpædagogik) og har i alt 50 beboere fordelt på 7 teams. 
Grøndalsvænge har 60 fastansatte plus vikarer, hvoraf de fleste er 
uddannet som SOSU og pædagoger. En udfordring i øjeblikket er 
rekruttering.  
Beboerne på Grøndalsvænge er hovedsageligt +40 borgere med fysisk 
eller psykisk udviklingshæmning, demente og andre følgesygdomme. Der 
er stor udskiftning i beboerne, da 7-10 beboere går bort årligt. 
 
Hverdagen på Grøndalsvænge 
Personalet der møder ind om morgenen planlægger dagen med overblik 
over, hvilke beboere der skal være hjemme på bostedet og hvem der skal 
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af sted i eksempelvis dagtilbud. Beboerne har meget forskellige behov og 
ønsker til, hvordan deres dag skal forløbe.  
 
Personalet på Grøndalsvænge arbejder med en anerkendende tilgang til 
beboerne og forsøger at tage udgangspunkt i deres individuelle behov, da 
medbestemmelse tilstræbes så vidt muligt. Derudover har personalet stort 
fokus på at vidensdele med de andre bosteder i Center COS og forsøger 
løbende at opkvalificere deres kompetencer. 
Personalet oplever forskellige dilemmaer i hverdagen på bostedet, hvor en 
beboer kan have et ønske om noget bestemt, som personalet vurderer som 
skadeligt for beboeren. Her står personalet i etiske dilemmaer, hvor de må 
vurdere situationer, hvor borgerne vil noget andet end det, der er bedst for 
dem, eksempelvis i relation til mad og sundhed. 
 
Velfærdsteknologi 
Et andet stort fokus på Grøndalsvænge er velfærdsteknologi. De er bl.a. i 
gang med at installere vasketoiletter og drøfter muligheden for at få 
spiserobotter. Velfærdsteknologien kan både afhjælpe personalet og 
samtidig gøre borgerne mere selvhjulpne.  
Derudover anvender Grøndalsvænge en online video platform kaldet 
’Dreambroker’. Platformen bruges til at målrette hjælpen til hver enkelt 
beboer ved hjælp af videoer. Dette er med til at sikre, at beboerne oplever 
tryghed og kontinuitet i plejen på trods af, at flere forskellige fra 
personalet hjælper dem. 
 
Dokumentation 
Der er krav til personalet om løbende dokumentation. Grøndalsvænge 
prioriterer at ensrette dokumentationen og giver personalet såkaldte 
’administrative dage’, hvor de møder på arbejde og udelukkende har til 
opgave at dokumentere. Hver medarbejder bruger omtrent 1,5-2 timer 
dagligt på dokumentation. 
 
Sundhedsfaglig indsats 
De sundhedsfaglige krav til personalet er i gang med at blive mere 
synliggjorte. I Center COS har man ansat en sygeplejerske på hvert 
botilbud.  
Det er helt centralt at have tydelige plejeplaner med et sundhedsfagligt 
blik, så alt personale er klædt på til eksempelvis at vurdere, hvornår der 
skal gives beroligende medicin. Derudover har Center COS ansat 
fysioterapeuter, som kommer 3 gange ugentligt på Grøndalsvænge. 
Hverdagen indeholder også mange sundhedsfaglige dilemmaer, hvorfor 
tværfaglighed er en stor nødvendighed. For nogle beboere handler det om 
udvikling, mens det for andre beboere handler om at sørge for, at de kan 
vedligeholde deres situation. 
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Samarbejde 
Grøndalsvænge gør meget ud af deres samarbejde med pårørende og 
derfor er de pårørende altid velkomne på bostedet - også til at overnatte. 
Pårørende modtager nyhedsbrev og inviteres jævnligt til forskellige 
arrangementer som afholdes for beboerne, eksempelvis påskefrokost, 
festival, smagsprøvearrangementer osv. 
 
Grøndalsvænge samarbejder også med civilsamfundet, hvor de bl.a. har 
tryghedsskabende besøgshunde og et stærkt frivilligt netværk, der udgør 
folk fra forskellige botilbud. Videre har bostedet et rigtigt godt naboskab. 
Naboerne låner ofte bostedets lokaler, men hjælper også den anden vej – 
naboerne har eksempelvis tilbudt at hjælpe med at rydde op i bostedets 
kælder. Derudover har Grøndalsvænge et samarbejde med et jobcenter, 
således at socialt udsatte har mulighed for at komme i beskæftigelse på 
Grøndalsvænge.  
 

4. Konstituering 
Valg af næstformand samt drøftelse af ændringer i forretningsordenen 
udskydes til næste møde, grundet at BR endnu ikke har udmeldt alle 7 
politiske repræsentanter til Handicaprådet. 

 
5. Hvilke emner skal Handicaprådsmøderne indeholde? 

Følgende emner drøftes som mulige temaer for fremtidige møder og 
aktiviteter: 

• Ensomhed: Ensomhed er et stort problem blandt borgere med 
handicap.

• Overgange: Eksempelvis overgangen fra ung til voksen.
• Boformer: Det opleves af og til at borgere med handicap placeres 

på uhensigtsmæssige tilbud. Borgere med handicap bør ikke 
placeres på et botilbud, der primært er målrettet ældre borgere. 
Problemet er voksende, da borgere med handicap generelt lever 
længere og man ikke har en model for at placere borgere med 
handicap over 65 år. Handicappolitikken peger mod, at man ser på 
alternative boformer og hvordan Københavns Kommune ksn 
bygge boliger og fællesskaber på nye måder. Eksempelvis kan 
man placere borgere med handicap i samme botilbud, som borgere 
der ikke har et handicap. Dette vil kunne skabe en ny form for 
fællesskab, hvor frivillige og civilsamfundet ville blive mere 
inddraget.

• Engagement af unge: Hvordan sikres det, at unge mennesker 
engagerer sig i det politiske arbejde på handicapområdet? 
Eksempelvis er det vigtigt også at få tiltrukket unge medemmer til 
Handicaprådet.

• Handicappolitikken
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6. Om udviklingshæmning 

Oplæg v/Steen Stavngaard, medlem af Handicaprådet 
Den officielle definition på at være udviklingshæmmet er, at man har en 
IQ under 70. Dette kan dog være misvisende, da en person med 
udviklingshæmning ikke nødvendigvis forstår opgaverne i IQ-testen og 
derfor ikke har mulighed for at svare rigtigt.  
Der findes 4 grader af udviklingshæmning, hvoraf det ofte er de personer 
med den letteste grad, der portrætteres i diverse TV-udsendelser. Steen 
har selv et barn, der er udviklingshæmmet. Man er forældre til et barn 
med udviklingshæmning hele livet, hvilket indebærer utroligt mange ting 
i hverdagen, man skal tage sig af som pårørende.  
 
Det hele liv 

• Arbejde og beskæftigelse: Københavns Kommune har efterhånden 
mange gode tilbud på beskæftigelsesområdet, og der er kommet 
stor fokus på værdighed. Udviklingshæmmede går generelt meget 
op i deres arbejde og har ofte en rigtig høj arbejdsmoral og deres 
job er med til at sikre, at de får en meningsfuld hverdag.

• Boligen: Der findes mange forskellige typer af boliger, og de er 
ofte dannet på baggrund af typen af handicap.

• Fritid og ferier: Ledsageordningen er med til at sikre, at borgere 
kan opleve ting uden deres forældre nødvendigvis behøver at være 
med – det giver mulighed for at skabe en anderledes relation for 
borgeren.
Der har desværre været en tendens til at nogle botilbud sparer 
ferien væk i år, grundet et stramt budget. Det er ikke alle borgere, 
der har pårørende som har mulighed for at tage dem med på ferie 
og denne tendens lever dermed ikke op til, at borgere med 
handicap skal have et liv så tæt på det normale som muligt.

 

 
 

 
 

 

 
 
”Sutskobosterne” 
Betegnelse sutskotilbud henviser til botilbud, der selv har alt hvad de skal 
bruge (beskæftigelse for beboerne, dagtilbud osv.), således at beboerne 
nærmest aldrig behøver eller får mulighed for at forlade botilbuddet. 
Dette er en ærgerlig tendens, der er blevet mere udbredt, dog ikke i 
København. 
 
Organisationen LEV 
LEV stod oprindeligt for Landsforeningen for Evnesvages Vel. Denne 
betegnelse bruges dog ikke længere, da man gennem tiden har bevæget 
sig væk fra ordet evnesvag og i dag anvender betegnelsen 
udviklingshæmning. Steen påpeger her, at de fleste mennesker 
sandsynligvis helst vil betegnes ved deres navn frem for en diagnose. 
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7. Meddelelser

Ingen bemærkninger.

8. Evt.
Ingen bemærkninger.

Mødet hæves.
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