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Johansson (EJ), Ole Rasmussen (OR), Sven 

Knudsen (SK), Anne Mette Carlsen (AMC), Mia 

Bjørnø og Lykke Dahl Lauridsen, samt 

oplægsholdere Knud Juel (KJ) og Tina Mou 

Jakobsen (TMJ). 

 

Margit Koltze, Rune Dybvad, Tommy Petersen og 

Peter Thiele. 

  

  

 

Referat: 

 

1 - Godkendelse af dagsordenen 

Dagordenen er godkendt, dog med den strukturelle rettelse at drøftelse 

og gennemgang af dagsordenspunkter til samarbejdsmødet med 

Økonomiudvalget d. 25. august bliver indført som punkt 4, 

meddelelser bliver til punkt 5 og eventuelt til punkt 6.  

 

2 - Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. JC spørger ind til det ønskede formøde forud 

for ØU mødet d. 25. august. JS svarer at et formøde ikke længere er 

aktuelt grundet fremrykningen af ØU mødet. 

 

3 - Janne Sander byder velkommen og introducerer mødets tema 

og de to oplægsholdere Tina Mou Jakobsen og Knud Juel. 

 

Oplæg v/ Tina Mou Jakobsen, konsulent hos LEV og del af Det 

Centrale Handicapråd. (Se venligst vedhæftede bilag 1 for PowerPoint 

præsentationen). 

- SS stiller spørgsmålstegn ved TMJs understregning af 

selvbestemmelse hos borgere med udviklingshæmning, og 

påpeger at dette kan medfører eller hurtigt nærme sig ’en ståen 

til’. TMJ betoner dialogen med borgeren. 

- HS spørger til LAVUK kørsel og fritidstilbud. Hvorvidt en 

forøgelse af kørselsmidler til LAVUK vil fremme 

udviklingshæmmedes sundhedstilstand. TMJ responderer at 
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hun ikke kender LAVUK og at det ikke entydigt kan opstilles 

som så, men understreger yderligere at fritidstilbud bør gøres 

så tilgængeligt som muligt for borgere med 

udviklingshæmning, men at man ellers må tænke i alternativer 

for aktivitet indenfor bostederne etc. 

- CSO spørger til den nye sundhedstjek-model og hvorvidt det 

skulle være for alle borger med udviklingshæmning eller alle 

borger med handicap. TMJ svarer at modellen i sin nuværende 

form gælder for x antal personer tilknyttet bosteder, men at 

LEV gerne ser at det bliver et generelt tilbud da det er en god 

måde at nå hele vejen rundt om målgruppens sundhed. 

- AMC spørger videre ind til fritidstilbuddene og deres konkrete 

effekt på sundhed. TMJ kan ikke svarer men tilbyder at 

undersøge de nævnte problemstillinger yderligere. 

- JC kommenterer videre på sundhedstjek-modellen, og mener at 

modellen kan gøre sig gældende for en række andre 

borgergrupper. Men fremhæver finansierings problematikken 

jf. at den enkelte borger har egen læge. TMJ understreger at 

resultater fra Norge viser at modellen gør det muligt at opspore 

sygdomme. 

- TH pointerer at mange læger og andet sundhedspersonale ikke 

har kompetencer og/eller erfaring nok på området. Særligt ikke 

når det handler om sygdomsforløb for personer med kognitive 

diagnoser. TMJ tilføjer at sundhedstjek-modellen kører 

gennem borgerens egen praktiserende læge, og at der som 

sådan ikke er en specialiseret handicaplæge. 

 

Oplæg v/ Knud Juel, professor og forskningsleder ved Statens Institut 

for Folkesundhed, SDU. Præsenterede bl.a. de to rapporter fra 2014: 

’Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret 

aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse’ og 

’Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning’. (Se 

venligst vedhæftede bilag 2 for PowerPoint præsentationen). 

- SS spørger ind til hvorvidt dødelighedsprognoserne for 

mennesker med handicap fremsat i oplægget er fordelt på 

forskellige grupper og nævner som eksempel at personer med 

Downs Syndrom typisk ikke har en langt levealder. KJ 

besvarer at de desværre endnu ikke har haft tid til at undersøge 

materiale nærmere og derved konkludere noget indenfor 

enkelte grupperinger. Men at det er noget man ønsker at se 

nærmere på sammen med bl.a. indlæggelse, medicinering etc.  
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- SK spørger til hvorvidt der er optegnelser og hvornår en 

person har fået sit handicap, om det er medfødt eller pådraget 

sent i livet og at denne faktor vel må have indvirkning på 

personens sundhed. KJ responderer at spørgeskemasvarerne og 

derved rapporten er udtryk for et øjebliksbillede og at de derfor 

ikke kan sige noget om netop hvor længe den enkelte person 

har haft sit handicap. 

- TH fremhæver at der grundlæggende er et problem da mange 

borgere med handicap ’hænger’ mellem social og 

sundhedsinstitutioner. Der er huller og mangel på kompetencer 

når man har med mennesker med kognitive handicaps at gøre. 

Særligt nævnes samspillet mellem distrikt psykiatrien og 

forvaltningen.  

- JC fremhæver de strukturelle svar og økonomiske pointer KJ 

har fremsat, og tilføjer yderligere kommunens ansvar i hht. 

incitament strukturen mellem regioner og kommuner – den 

økonomiske gevinst ved at undgå genindlæggelser og fange 

borgere der er ’fanget’ mellem instanser. Videre påpeger JC at 

det kunne være interessant at koble sundhedsøkonomer på. 

Silkeborg bliver af JC nævnt som en inspiration i hht. THs 

ovenstående kommentar. Silkeborg kommune har formået at 

kombinere lokal og regional psykiatri, hvilket bl.a. har medført 

en tredjedel færre genindlæggelser. 

- SS nævner et foredrag han tidligere har været til, ved 

vicehospitalsdirektør Torben Mogensen, hvor den manglende 

præstige i at forske i sundhed indenfor udviklingshæmmede 

blev understreget, resulterende i en ulighed eller skævvridning 

ned igennem sundhedssystemet.  

- TMJ udtaler at vi har brug for at etablere nogle mekanismer 

der kan imødekomme særlige patientbehov og skabe tryghed. 

Der er patienter der reagerer anderledes og har brug for særlig 

behandling. 

- JS pointere jf. fagligheden blandt personale at stress også er en 

faktor – som vi så hos KJ - personers kognitive beredskab 

bliver ringere med årene. Udskiftning i personalegrupper er 

problematisk ift. at opfange symptomer / sundhedsproblemer. 

Større faglighed handler ikke kun om redskaber, men om at 

medarbejderne bliver i deres stillinger længe. Hvordan gør vi 

det attraktivt at ’blive’.  

- SK nævner videre visitation indenfor hjemmeplejen; at 

personalet ikke er giret til forskellige funktionsnedsættelser, og 

med udskiftning i personale forværres problematikken 

yderligere. Røntgen og mammografi maskiner bliver 

fremhævet som eksempler på udstyr der ikke er giret til at 

takle personer med funktionsnedsættelse – og personalet ej 

heller. JS nævner endnu et eksempel om en maskinen hos 

øjenlægen, der ikke er tilgængelig for kørestolsbrugere. 
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- JC udtrykker at der er behov for at kigge på overlap mellem 

social og sundhed. Ungegruppen bliver fremhævet som 

eksempel på en gruppe hvor der ikke er fokus på sundhed. 

Overordnet har vi en overgangsproblematik – hvordan blander 

vi fagligheden? For det handler om at der skal være en 

sparring mellem pædagoger og terapeuter. Selvforskyldte 

strukturer gør det ofte svært. 

- SS deler en oplevelse fra privathospitalet Hamlet, hvor søn 

blev nægtet behandling grundet sin udviklingshæmning. 

 

JS opsummerer afsluttende, at vi skal se nærmere på fagligheden og 

fastholdelse af medarbejdere, uligheden er svær at gøre noget ved. Vi 

skal sørge for at informationsmateriale er udarbejdet med billeder m.v. 

der er rettet mod målgruppen og lettilgængelig. Særligt kigge på 

mulighederne for at oprette programmer ift. stofmisbrug, 

alkoholmisbrug og rygning der er rettet mod de der har brug for det, 

men ikke passer ind i den vante ramme. Yderligere skal det bemærkes 

at vi er glade for sundhedstjekmodellen og ser frem til at høre mere 

om dennes resultater. 

Tak til oplægsholderne! 

 

4 – Drøftelse og gennemgang af de fire dagsordenspunkter til 

samarbejdsmødet med Økonomiudvalget d. 25. august. 

 

1) Budget 2016 

JS: Vi ønsker at den supplerende budgetmodel bliver vedtaget på 

ny for den kommende periode. Den er vigtigt og der er et stort 

behov at tilgodese. 

2) Tilgængelighed 

SK: Der er en række problematikker vedr. Nørreport. Man har på 

ingen måde lyttet til de ønsker der blev fremsat, derimod har de 

brudt alle tilgængelighedsregler. 

OR: Fordybningerne ved cykelparkering er problematisk, man 

glider og der er ingen ’advarsel’ i form at afmærkning eller 

lignende. 

JS: Der er blevet bygget efter planer hvor vores input er blevet 

skrottet.  

3) Bolig  

JS: Jeg foreslår at Margit tager boligpunktet. 

4) Kørsel 

En række problematikker gør sig gælden. Særligt begrænsning på 

kørsel til LAVUK, de 104 enkelt ture og patientkørsel. 

 

JS fremsætter de overordnede prioriterede budgetønsker (i 

vilkårlig rækkefølge): 

- Ledsageudgifter 

- 15 pladser i beskyttet beskæftigelse (Jobshop) 

- Den supplerende budgetmodel 
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- Flytning af botilbuddet Møllehuset til tidssvarende almene 

plejeboliger 

- LAVUK, udvidelse af botilbud 

OR tilknytter en kommentar om udvidelse af flexkørselordningen, 

til at ombefatte personer, der som OR selv, ikke er visiteret til 

hjælpemidler og derfor ikke kan tilkendes kørsel. 

 

 

5 – Meddelelser 

 

Titlen for Handicaprådets temadag ’Livsglæde og Handicap’ 

godkendes. 

 

Institut for Menneskerettigheder har kontaktet Handicaprådet og vil 

gerne mødes med rådet for at præsentere en række indikatorer de har 

udviklet til at vurdere Danmarks opfyldelse af FN’s 

handicapkonvention. Samtidig vil de gerne ’søsætte’ deres 

guldindikatorer på kommunalt niveau og vil derfor gerne i dialog med 

Handicaprådet. JS har på vegne af rådet takket ja til 

mødeforespørgslen. Mere information følger.  

 

6 – Eventuelt 

 

Intet til eventuelt.  

Janne takker for et godt møde og hæver det hermed. 

 

 

REFERAT 


