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Dato: 23. august 2018 

Sags nr.:00.22.00-A00-1-18 

Sagsbehandler: lip 

BY, KULTUR, MILJØ & 

BESKÆFTIGELSE 

 

 

Byg, Miljø & Forsyning 

Energi & Administration 

 

 
Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

 
albertslund@albertslund.dk 

T 43 68 68 68 

 

 

 

Forum: Handicaprådet 

Tid: Torsdag den 6. september 2018, kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal 

Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Hanne Fleinert, Poul Hansen, Eric 

Broberg, Ottar Bingen Jacobsen, Hediye Temiz, Susanne Kremmer, 

Frederik Lerche og Patricia Walmar Gale 

Afbud:  

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af referat fra 24. maj 2018 og dagsorden 
Bemærkninger til referatet modtaget fra Bjarke Juul. 
”På side 3 under pkt. Drøftelse/beslutning står: 
Dansk Handicapforbund. Der skal stå, at det indtil nu kun har været 
medlemmer af DH Albertslund, der har afgivet høringssvar. 
Det skulle gerne fremgå, af det jeg udtrykte, at jeg gerne ser at høringssvar 
erstattes af drøftelser – dialog med forvaltningerne – men også gerne 
politikerne”. 

 
2. Repræsentation i bestyrelsen i boligerne på Herstedøster Sidevej 

Handicaprådet i Albertslund har en plads i bestyrelsen i boligerne på 
Herstedøster Sidevej. Handicaprådet skal vælge en repræsentant. 
Poul Hansen, Landsforeningen LEV, har meldt sig som kandidat. 
Punktet er udskudt fra sidste møde, idet der opstod tvivl om, hvorvidt Poul 
Hansen i forvejen er forældrerepræsentant. 

 
3. Temadrøftelse 

Undersøgelse af adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund. 
Oplæg v/Forvaltningen 
Bilag: Rapport fra Hanne Fleinert og Lars Messel 

 
4. Forslag til temadrøftelser på fremtidige møder 

Det foreslås, at Handicapudvalget, på mødet den 6. december 2018, drøfter 
emner til fremtidige temadrøftelser. 
Formødet foreslår et oplæg om Masterplanen for Albertslund Centrum 

 
5. Valg af ét til to punkter fra Handleplanen 
 
Sagsfremstilling: 
Det blev på sidste møde besluttet, at Steen Christiansen, Susanne Kremmer og 
Bjarke Juul vælger ét til to punkter, der skal arbejdes med. 
Formødet er blevet enige om, at der skal arbejdes med: ”Beskæftigelse og 
uddannelse”, herunder børn- og ungestrategien, på mødet den 6. december 
2018 
 
6. Dialogmøde 
 
Sagsfremstilling: 
Det blev på sidste møde besluttet at arbejde videre med et dialogmøde om 
hjemtagelser, samt en dato for mødet. 
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Formødet foreslår i sted for emnet ”Byudvikling”, samt at et dialogmøde bør 
være i den 3. uge af november. Det kunne omhandle et oplæg, fra Steen 
Christiansen, om byfornyelse i Albertslund kommune, samt gæster udefra med 
et oplæg til hvilke hensyn der skal tilgodeses for personer med handicap. 
Forvaltningen undersøger om arkitekterne bag Handicaphuset, har mulighed for 
at deltage. 
 
7. Handicaprådet økonomi 
 
Sagsfremstilling: 

- Status for Handicaprådets økonomi i 2018. 
- Overordnet gennemgang af budgetkataloget v/Steen Christiansen 

 
8. Uddeling af handicappris 
 
Sagsfremstilling: 
Forvaltningen orienterer om processen, der er tidligere nedsat et udvalg 
bestående af 3 medlemmer af Handicaprådet til at udvælge en kandidat blandt 
de indstillede. 
Datoen for uddelingen bliver mandag den 3. december 2018, FNs internationale 
handicapdag 
 
Bilag: 
Indstillingsskema med kriterier fra 2017 
 
9. Spørgsmål og svar 
 
Sagsfremstilling: 
Fremlægges på hvert møde, der samles op på spørgsmål, der er opstået i løbet 
af mødet. På listen fra sidste møde: 

- Ledighed blandt fleksjobbere i Albertslund Kommune. 
- Gate 21 – adgang/toiletter. 
- Handicapparkering 

 
Bilag: 
Spørgsmål og svar skema 
 
10. Punkter til fremtidige møder 
 
11. Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Orientering fra formand Steen Christensen: 

a) Notat om tal fra Ankestyrelsen som viser, at kommunen har en høj 
omgørelsesprocent i forbindelse med sager, der rammer børn. 
Bilag fremsendes senere 

b) Notat om kørsel af børn til specialundervisning. 
Bilag fremsendes senere 

c) Referat fra møde i Regionshandicaprådet den 17. april 2018 
Bilag vedlagt 

d) Referat fra møde i Regionshandicaprådet den 27. juni 2018 
Bilag vedlagt 

 
12. Eventuelt 

Næste møde 29. november  2018 
 
 























































 
 

 
 
 
 

  

BØRN, SUNDHED & 

VELFÆRD 

 

 

 
Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

 
T 43 68 68 68 

 

 

 

Albertslund Handicappris 2017 
Indstilling 

 
I. Indstilling af kandidat: 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Telefonnummer:  

 

Evt. mail adresse: 

 

2. Begrundelse for indstillingen: 

Beskriv hvorfor netop denne virksomhed / forening / organisation / person / 

institution / aktivitet fortjener at modtage handicapprisen og hvilken 

betydning, det har for målgruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indstiller: 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Tlf.: 

 

Mail: 

 

4. Indstilling sendes til:  

Albertslund Kommune 

Handicaprådet 

Att.: Maria Jørgensen 

maria.joergensen@albertslund.dk 

 

Frist for indsendelse:  

Fredag den 10. november 2017 

 

 
 



Notat: Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 
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Albertslund Handicappris 
Kriterier 
 

 

Formål 

Med handicapprisen ønsker Handicaprådet: 

• At fremhæve de gode initiativer der biddrager til at forøge 
livskvaliteten for personer med handicap  

• At sættes fokus på handicapområdet samt at virke anerkendende og 
motiverende for yderligere initiativer på området 

• At synliggøre vilkårene for personer med handicap og at markere 
FN’s internationale handicapdag den 3. december 

 

Hvem kan få handicapprisen  

Prisen kan tildeles en person, virksomhed, organisation eller forening, der 

gør eller har gjort en særlig indsats for borgere i Albertslund. 

 

Kriterier for tildeling 

Handicapprisen kan tildeles en person, forening, virksomhed eller 

organisationer 

• Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet 

eller selv står som en positiv rollemodel 

• Foreninger eller personer, der gør en særlig aktiv indsats for børn, 

unge eller voksne med handicap 

• Byggerier der har særligt god tilgængelighed for borgere med 

handicap 

• Virksomheder der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med 

handicap 

• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk 

tilgængelig, synlige priser osv.  

• Fritidsaktiviteter der fremmer borgere med handicaps deltage og 

fremmer fællesskabet med andre 

Hvad består prisen af 

Prisen består af et kontant beløb på 5.000 kr. og et diplom.   

 

Hvem kan indstille  

Alle kan indstille, hvis de har bopæl/hjemsted i Albertslund. Det gælder 

personer, foreninger, virksomheder eller organisationer. 

 

Hvem udvælger 

Handicaprådet beslutter, hvem prisen skal uddeles til. Hvis der ikke er 

indstillet kvalificerede modtagere, kan Handicaprådet vælge ikke at uddele 

prisen det pågældende år. 

 

Tidspunktet og overrækkelse af prisen 

Prisen uddeles på FN’s internationale handicapdag den 3. december.  

Da den 3. december 2017 falder på en søndag, uddeles prisen i 2017 

mandag den 4. december.  

Prisen overrækkes af borgmesteren og Handicaprådet. 

 



 

1 
 

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 29. november 2018 
   

   

   

   

   

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 6. september 2018 
   

   

   

   

   

   

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 24. maj 2018 
1 Ledighed blandt fleksjobbere i Albertslund 

Kommune 
 

2 Gate 21 – adgang/toiletter  

3 Handicapparkering  

   

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 14. marts 2018 
1   

   

 



 

 

 

 

 Center for 
SundhedSekretariatet 
 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

  

Telefon 38 66 50 00 

Direkte 38 66 60 45 

  

  

 

Dato: 3.maj 2018 

 

 

 

 

 

  

REFERAT  

Møde i: Regionshandicaprådet  

Dato: 17. april 2018 

Kl.: 17.00-19.00 

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 

Mødelokale H2 

 

Deltagere: 

 

Anders Dinsen – ADHD-foreningen 

Carsten Hussing – Høreforeningen  

Karl Vilhelm Nielsen – UlykkesPatientforeningen og Polioforeningen 

Lea Jensen – Danske Blindesamfund 

Ole Erling Lærke – Danske Handicaporganisationer Bornholm 

Peter Roepstorff – Landsforeningen LEV 

Steen Moestrup - LAP 

 

Sekretariat 

Helle Hartmann-Madsen - Sekretariatet 

Heidi Rydlund Christensen - CSU-sekretariatet  

Astrid Lembo – CSU Sekretariatet 

 

 

Indhold 

DAGSORDENSPUNKT 1: VELKOMST OG 
PRÆSENTATIONSRUNDE .......................................................................... 2 

DAGSORDENSPUNKT 2: GODKENDELSE AF DAGSORDEN ........... 3 

DAGSORDENSPUNKT 3: KONSTITUERING AF FORMAND OG 
NÆSTFORMAND ............................................................................................ 4 

DAGSORDENSPUNKT 4: GODKENDELSE AF 
FORRETNINGSORDEN ................................................................................ 5 

DAGSORDENSPUNKT 5: KONSTITUERING AF MEDLEMMER TIL 
SP DIALOGFORUM ....................................................................................... 6 

DAGSORDENSPUNKT 6: INTRODUKTION TIL REGION 
HOVEDSTADENS ARBEJDE ..................................................................... 10 

DAGSORDENSPUNKT 6: ARBEJDSPLAN 2018 ................................ 11 

DAGSORDENSPUNKT 7: EVENTUELT .................................................. 14 
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Den 17. april 2018                   Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 1: Velkomst og præsentationsrunde 

 
 

Koncerndirektør Svend Hartling bød det nye regionshandicapråd velkommen.  

 

Der blev foretaget en præsentationsrunde. 
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Den 17. april 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 2: Godkendelse af dagsorden 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Dagsordenen blev godkendt. 
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Den 17. april 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 3: Konstituering af formand og næstformand 

  

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. At regionshandicaprådet vælger en formand og næstformand for Regions-

handicaprådet for perioden 1.januar 2018 – 31.december 2021. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Ifølge det kommissorium, som regionsrådet har vedtaget for regionshandicaprådet, 

vælger regionshandicaprådet selv en formand og næstformand.  

 

Kommissoriet er vedlagt som bilag 1. 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING  

 

Lea Jensen blev valgt som formand for regionshandicaprådet for perioden 1.januar 

2018 – 31.december 2021. 

 

Anders Dinsen blev valgt som næstformand for regionshandicaprådet for perioden 

1.januar 2018 – 31.december 2021. 
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Den 17. april 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 4: Godkendelse af forretningsorden 

 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At Regionshandicaprådet godkender forslaget til forretningsorden (bilag 2) 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Ifølge kommissoriet for regionshandicaprådet udformer regionshandicaprådet selv 

sin forretningsorden. 

 

Forretningsordenen er et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i rå-

det. Den indeholder blandt andet regler om, hvornår dagsorden udsendes, hvordan 

medlemmerne kan få et punkt på dagsordenen til et kommende møde, hvornår rådet 

er beslutningsdygtigt osv.  

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til forretningsorden. Der er taget ud-

gangspunkt i forretningsordenen, der var gældende for det tidligere regionshandi-

capråd. 

Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 2. 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

   

Der blev stillet ændringsforslag om at sætningen:  

 

”Regionshandicaprådet holder fire ordinære møder årligt. Mødeplanen fastsættes en 

gang om året.” 

 

Ændres til: 

”Regionshandicaprådet holder ca. fire ordinære møder årligt. Mødeplanen fastsættes 

en gang om året.” 

 

Forretningsordenen blev godkendt med det stillede ændringsforslag. Den endelige 

forretningsorden er vedlagt referatet. 

 

Det blev foreslået at den sidste sætning i kommissoriet: ”Der gennemføres en evalu-

ering af Regionshandicaprådets virke inden udgangen af 2016” slettes, da denne eva-

luering er blevet foretaget.  

 

Det er regionsrådet som har vedtaget kommissoriet, og derfor skal regionsrådet ori-

enteres om ændringer i kommissoriet. Administrationen laver en orienteringssag som 

kommer for regionsrådet snarest muligt.   
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Den 17. april 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 5: Konstituering af medlemmer til SP dialogforum 

 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At Regionshandicaprådet vælger en repræsentant til SP dialogforum. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Dialogforum under forretningsudvalget om Sundhedsplatformen 

Regionsrådet har besluttet at nedsætte et dialogforum om Sundhedsplatformen un-

der forretningsudvalget. 

 

Dialogforummet betegnes ’SP-Dialogforum’. 

  

Formål og mødeform 

Af konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden 2018 – 2021 fremgår bl.a. føl-

gende: ”Sundhedsplatformens implementering skal følges, så de politiske mål med 

systemet om at sikre, at det bliver lettere at være patient, lettere at være medarbej-

der og at højne kvaliteten og patientsikkerheden, nås. 

Der etableres et dialogforum under Forretningsudvalget med repræsentanter fra 

hospitalerne, Center for it, medico og telefoni, medarbejderorganisationer m.fl.” 

 

Med SP-Dialogforum ønsker partierne at forbedre muligheden for en direkte og 

mere uformel dialog om Sundhedsplatformen mellem de sundhedsfaglige ledere og 

medarbejdere og politikerne. Partierne ønsker at fremme åbenheden og debatten om 

implementeringen af Sundhedsplatformen, arbejdsgange og udfordringer for medar-

bejderne, behandling af og kommunikation med patienterne, den fremadrettede 

udvikling osv. 

 

Der kan ikke træffes formelle beslutninger i SP-Dialogforum. 

  

Mødeform: 

Alle deltagere kan foreslå emner til drøftelse i SP-Dialogforum, dvs. både faste 

punkter, der aftales på forhånd, og aktuelle emner under punktet ”aktuelt”. Formålet 

med dette ’tomme’ punkt er dels at understøtte den frie og åbne drøftelse mellem 

klinikere, politikere og administration, dels at sikre aktualiteten i emnerne, dvs. fx 

at drøfte en dagsaktuel medieomtale, henvendelser el.lign. I det omfang, det er rele-

vant, kan der naturligvis også aftales opfølgning på emner til drøftelse ved et kom-

mende møde. Eksterne deltagere kan i fællesskab inviteres ind til at holde oplæg, 

bidrage med erfaringer osv. 
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Med afsæt i konstitueringsaftalen er det den åbne og tillidsfulde dialog af aktuelle 

forhold, der er i centrum for SP-Dialogforum. Dette betyder, at deltagerne i SP-Dia-

logforum er indforstået med, at indholdet på møderne ikke altid er 100 procent fast-

lagt og kendt på forhånd, og at der heller ikke altid kan gives konkrete svar eller 

konkluderes entydigt på mødet vedr. et bestemt emne. 

 

Som en del af drøftelsen af Sundhedsplatformen skal der være en arbejds- og tids-

plan over løsningen af de væsentligste problemer, således at SP-Dialogforum kan 

følge udviklingen af handlingsplanerne og resultaterne. 

 

SP-Dialogforum forankres under forretningsudvalget, som fortsat vil modtage de 

løbende statusrapporter om Sundhedsplatformen og varetage den konkrete, politi-

ske behandling af sager vedr. Sundhedsplatformen. Det er derfor som udgangspunkt 

ikke hensigten med SP-Dialogforum, at der fx skal afrapporteres på konkrete em-

ner, som allerede følges i forretningsudvalget. 

 

Regionsrådsformanden varetager posten som fast mødeleder for SP-Dialogforum. 

Mødelederen fastlægger dagsordenen med input fra de deltagende parter og organi-

sationer i samarbejde med den administrative medarbejder, der varetager sekretari-

atsbetjeningen af SP-Dialogforum. 

 

Referat: 

Efter hvert møde udsendes et kort beslutningsreferat til alle mødedeltagere. Indkal-

delse med dagsorden, eventuelt materiale og referatet lægges desuden på regionens 

hjemmeside. 

 

Det vurderes fra gang til gang, om der også skal kommunikeres eksternt om et af 

mødets temaer, fx via en fælles pressemeddelelse eller lignende. 

  

Deltagerkreds 

Repræsentanter fra partierne: 

SP-dialogforum har 9 politiske medlemmer. Derved er alle partier repræsenteret, og 

der sikres mulighed for en god formidling videre ud til de øvrige regionsrådsmed-

lemmer. 

• Sophie Hæstorp Andersen (A) 

• Karin Friis bach (B) 

• Christoffer Buster Reinhardt (C) 

• Jens Mandrup (F) 

• Jacob Rosenberg (I) 

• Henrik Thorup (O) 

• Martin Geertsen (V) 

• Marianne Frederik (Ø) 

• Martin Schepelern (Å) 
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Repræsentanter fra organisationerne: 

Via Regionens MED-udvalg (RMU) inviteres Foreningen af Speciallæger (FAS), 

Yngre Læger (YL), Dansk Sygeplejeråd (DSR), Jordemoderforeningen, HK og 

FOA til at deltage med 1-2 hospitalsansatte fra hver faggruppe. Organisationerne 

afgør selv, om repræsentanterne skal være medlemmer af MED, eller om de 

inviteres fx direkte via organisationerne. 

 

Deltagere fra koncernledelsen, herunder hospitalsdirektionerne: 

- Tre-fire vicedirektører fra hospitalerne., 

- Center for IT, medico og telefoni (CIMT): Vicedirektør Pia Kopke 

- Center for Sundhed (CSU): Centerdirektør Anne Skriver 

- Center for HR (CHR): Centerdirektør Martin Magelund 

- Center for Økonomi (CØK): Datachef Nina Bonnevie (er desuden medlem 

af KAI-styregruppen) 

- Koncerndirektionen (KD): Regionsdirektør Hjalte Aaberg 

  

Yderligere sundhedsfaglige deltagere: 

For at sikre yderligere repræsentation fra de sundhedsfaglige medarbejdere, der ar-

bejder med Sundhedsplatformen i den daglige, kliniske praksis, foreslås det, at der 

via afdelingsledelserne på fx tre 

hospitaler inviteres yderligere en medarbejder. Det foreslås, at det netop er medar-

bejdere, og ikke ledere, 

men dog med fokus på, at det er medarbejdere med et godt helhedssyn og tværgå-

ende blik. 

  

Øvrigt: 

En repræsentant for Patientinddragelsesudvalget og en repræsentant for Regions-

handicaprådet er også inviteret til at deltage. 

  

Det bør overvejes, om der derudover kan inviteres andre medarbejdere, ledere, pati-

enter, pårørende eller eksterne parter med til møderne i forbindelse med drøftelse af 

konkrete emner. 

 

For at sikre en bred repræsentation og diversitet i perspektiverne foreslås det, at der 

udpeges nye medlemmer via medarbejderorganisationerne samt nye repræsentanter 

fra koncernledelsen og koncerndirektionen hvert år. 

  

Sekretariatet varetager sekretariatsbetjeningen af SP-Dialogforum. 

  

Mødekadence 

SP-Dialogforum mødes 4-6 gange årligt. Møderne placeres tidmæssigt sidst på ef-

termiddagen og har en varighed på ca. tre timer. 
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Kommende møder: 

• 28. juni 

• 20. september 

• 6. november 

• 12. december 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Peter Roepstorff blev valgt som repræsentant til SP-Dialogforum.   

 

Administrationen undersøger hvad KAI-styregruppens arbejdsområde er. 
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Den 17. april 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 6: Introduktion til Region Hovedstadens arbejde 

 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At regionshandicaprådet tager orienteringen til efterretning 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Helle Hartmann holder oplæg med en introduktion til regionens opgaver. 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Regionshandicaprådet tog orienteringen til efterretning. Oplægget vedlægges refera-

tet.   
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Den 17. april 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 6: Arbejdsplan 2018 

 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At regionshandicaprådet drøfter emner til arbejdsplan for 2018 

2. At regionshandicaprådet godkender mødeplan for 2018 

3. At regionshandicaprådet fremover drøfter arbejdsplanen på hvert møde 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Regionshandicaprådet fastlægger selv sin arbejdsplan. Til inspiration for regions-

handicaprådets drøftelse af arbejdsplan har administrationen samlet en oversigt 

over de sager og forslag, som er blevet rejst af det tidligere regionshandicapråd, 

samt de emner det tidligere råd har fulgt løbende.  

 

Forslag til sager:  

• Regionshandicaprådet skal have fokus på medarbejderrettede IT-systemer. 

• Invitere Region Hovedstadens Akuthjælp til et møde i regionshandicaprådet, 

for at drøfte tilgængelighed ift. Akuthjælp app’en. 

• Afholde en workshop om tilgængelighed i Smart Cities i samarbejde med 

Center for Regional Udvikling og andre relevante samarbejdspartnere. 

• Invitere politikere med til flere af regionshandicaprådets møder. 

• Undersøge hvordan regionshandicaprådet kan bidrage til arbejdet i udvalget 

for værdibaseret styring. 

• En årlig opfølgning på regionens arbejde med brugerinddragelse på forskel-

lige områder (Der har været et oplæg om brugerinddragelse i Den Sociale 

Virksomheds tilbud). 

• Status for Steno diabetescenter: Allan Flyvbjerg holdte oplæg om det nye 

center på regionshandicaprådets møde i april 2017, hvor det blev aftalt at 

han kan komme tilbage og holde oplæg med en status. 

 

 

Emner som regionhandicaprådet har fulgt løbende: 

• Kampagnen God Adgang 

• Implementering af Patientansvarlig læge 

• Nye rammeaftaler for det sociale område 

• Regionens arbejde med tilgængelighed 

 

 

Regionshandicaprådet foretog en evaluering af rådets arbejde i den første periode i 

sommeren 2017. Denne er vedlagt som bilag 3.  
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Det foreslås at regionshandicaprådet drøfter og prioriterer de sager, der ønskes på 

arbejdsplanen. Ud fra regionshandicaprådets drøftelse, vil administrationen lave et 

forslag til arbejdsplan for det kommende år.  

 

Arbejdsplanen er dynamisk og kan løbende tilpasses rådets ønsker og relevante sa-

ger. Det foreslås at regionshandicaprådet løbende drøfter arbejdsplanen.  

 

Forslag til mødedatoer i 2018: 

 

Tirsdag d. 17. april kl. 17-19 

Tirsdag d. 12. juni kl. 17-19 -  

Onsdag d. 22. august kl. 17-19 

Tirsdag d. 16. oktober kl. 17-19  

Tirsdag d. 4. december kl. 17-19 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

   

1. Regionshandicaprådet drøftede emner til arbejdsplan for 2018. Udover de emner 

som er beskrevet i dagsordenen, blev det foreslået at regionshandicaprådet arbejder 

med: 

 

- At de 47 nye pladser til patienter med særligt behov for rehabilitering, som 

oprettes i Frederikssund under Psykiatrisk Center Nordsjælland, har høj kva-

litet og bliver anvendt til de borgere som har behov for dem. 

- At Region Hovedstaden arbejder med at møde borgeren i øjenhøjde – især 

inden for psykiatriområdet.  

- At kampagnen God Adgang også inkluderer den kognitive tilgængelighed  

- Undersøge hvilke muligheder der er for at anvende SP til at se og benytte data 

om borgere med handicap. Herunder om der evt. allerede arbejdes med det. 

- Følge op på regionens arbejde med ny lovgivning om tvang til somatisk syge. 

- Invitere udvalgsformanden for udvalg for værdibaseret styring til mødet i 

juni, med henblik på at undersøge hvordan regionshandicaprådet kan bidrage 

til udvalgets arbejde. 

- Genoptage samarbejdet med patientinddragelsesudvalget (PIU). Aftale møde 

mellem formandskaberne for PIU og regionshandicaprådet.  

 

2. Det blev foreslået at rykke møderne i regionshandicaprådet til kl. 16 -18 samt at 

mødet den 16.oktober rykkes til den 9.oktober, såfremt det kan lade sig gøre for ad-

ministrationen.  

 

Mødet den 9.oktober falder ikke oven i andre politiske møder, og kan godt lade sig 

gøre for administrationen.  

 

Mødeplanen blev godkendt med de stillede ændringsforslag.  

 

Opdateret mødeplan for 2018: 

• Tirsdag d. 17. april kl. 16-18 

• Tirsdag d. 12. juni kl. 16-18  
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• Onsdag d. 22. august kl. 16-18 

• Tirsdag d. 9. oktober kl. 16-18 

• Tirsdag d. 4. december kl. 16-18 

 

3. Regionshandicaprådet drøfter arbejdsplanen på hvert møde. 
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Den 17. april 2018                                                    Regionshandicaprådet 

               

 

DAGSORDENSPUNKT 7: Eventuelt 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Administrationen sender en liste med kontaktoplysninger på medlemmerne ud med 

referatet.  

 

Administrationen sender en invitation til dialogmøde om ny sundhedsaftale til regi-

onshandicaprådets medlemmer.  

 

Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer, er ny formand for besty-

relsen i God Adgang.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Center for 
SundhedSekretariatet 
 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

  

Telefon 38 66 50 00 

Direkte 38 66 60 45 

  

  

 

Dato: 2. juli 2018 
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Den 27. juni 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse af dagsorden 

 
 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

Dagsordenen blev godkendt. 
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Den 27. juni 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 2: Regionshandicaprådets samarbejde med udvalget 

for værdibaseret styring 
 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. At regionshandicaprådet tager orientering om udvalget for værdibaseret sty-

ring til efterretning. 

2. At regionshandicaprådet drøfter samarbejdet med udvalget for værdibaseret 

styring. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Karin Friis Bach, formand for udvalget for værdibaseret styring deltager til mødet. Hun vil 

fortælle om udvalget og deltage i en drøftelse af, hvordan regionshandicaprådet kan spille 

ind ift. udvalgets arbejde. 

 

Regionsrådet nedsatte i konstitueringsaftalen for 2018 -2021 det særlige udvalg for værdi-

baseret styring. I konstitueringsaftalen beskrives udvalgets således: 

 

”Særligt udvalg for værdibaseret styring:  

Der skal i denne periode arbejdes struktureret i regi af det særlige udvalg for værdiba-

seret styring med at finde nye veje for at sikre god kvalitet og den behandling, der giver 

størst værdi for patienterne. Der er allerede igangsat 9 projekter, der alle skal følges op 

og sikres evaluering i forhold til udbredelse af gode resultater i resten af regionen.” 

 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

Karin Friis Bach, formand for udvalget for værdibaseret styring holdte oplæg om udvalgets 

arbejde.  

Regionshandicaprådet tog orienteringen om udvalget for værdibaseret styring til efterret-

ning. 

 

Regionshandicaprådet drøftede samarbejdet med udvalget for værdibaseret styring med 

Karin Friis Bach. 

 

Det blev blandt andet drøftet at  

- Regionshandicaprådet kan bidrage med input til hvordan værdi skal define-

res og måles i fremtiden. 

- Udvalget forventer at afholde dialogmødet i efteråret, hvor regionshandicap-

rådet kan deltage.  
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Den 27. juni 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 3: Meddelelser 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Der blev orienteret om, at regionsdirektør Hjalte Aaberg stopper pr. 1. januar 2019, samt 

om den nye økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner og aftalen om erhvervs-

fremmesystemet. 

 

Desuden blev der orienteret om de to dialogmøder om hhv. Hospitalsplan og Sundhedsaf-

tale som regionshandicaprådet har deltaget i.  
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Den 27. juni 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 4: Orientering om aktuelle sager i udvalget for fore-

byggelse og sammenhæng 

 

 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At Regionshandicaprådet tager orienteringen til efterretning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har blandt andet behandlet opslag af lægekapa-

citeter, besættelse af ledige lægekapaciteter og flyttesager, hvor praktiserende læger har an-

søgt om at flytte deres praksis. Udvalget og senere regionsrådet har besluttet at delegere 

kompetence til administrationen til at: 

 

1. opslå og genopslå kapaciteter i alle planlægningsområder i regionen, 

2. tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger på baggrund af indkomne ansøg-

ninger, 

3. godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet. 

 

Der er på regionsrådsmødet den 19. juni vedtaget nogle retningslinjer for flytning af almen 

praksis, som administrationen skal arbejde efter. 

Udvalget har haft stort fokus på tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse i 

forbindelse med delegation af beslutningskompetence.  

 

Samtidig skal udvalget på deres møde den 20. juni tage stilling til en opdatering af de flyt-

teskemaer, som anvendes, når en praktiserende læge søger regionens godkendelse af at 

flytte sin praksis. Flytteskemaerne bruges til at vurdere den fysiske tilgængelighed i prak-

sis, idet lægen skal beskrive forholdene i den nuværende og kommende praksis. Det skema, 

der anvendes i dag, baserer sig på bygningsreglementet fra 2015. Da bygningsreglementet 

bliver ændret pr. 1. juli 2018, skal flytteskemaet opdateres. 

 

Sofie Egmose, udvalgssekretær for udvalg for forebyggelse og sammenhæng delta-

ger til regionshandicaprådets møde og giver en orientering om de to sager. 

 

Regionsrådssagen om retningslinjer for flytning af almen praksis er vedlagt som bi-

lag 1 og udvalgssagen om flytteskemaer er vedlagt som bilag 2. 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

Sofie Egmose, udvalgssekretær for udvalget for forebyggelse og sammenhæng orienterede 

om de sager vedr. almen praksis, som har været drøftet i udvalget.  

Regionshandicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
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Den 27. juni 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 5: SP Dialogforum 

  
 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. At regionshandicaprådet drøfter dagsorden for SP Dialogforum d. 28. juni 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Regionshandicaprådet har en repræsentant i SP Dialogforum. Det næste møde i SP Dialog-

forum er den 28. juni. 

 

Dagsorden for mødet eftersendes hurtigst muligt.  

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING  

Regionshandicaprådet drøftede dagsorden for SP Dialogforum.  

 

Peter orienterer om mødet til næste regionshandicaprådsmøde.  
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Den 27. juni 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 6: Høring om Praksisplan for speciallægehjælp i Re-

gion Hovedstaden 2018-2021 

  
 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. At regionshandicaprådet drøfter høringssvar vedr. Praksisplan for speciallægehjælp 

i Region Hovedstaden 2018-2021 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Regionshandicaprådet har modtaget en Høring om Praksisplan for speciallægehjælp i Re-

gion Hovedstaden 2018-2021 fra Region Hovedstaden.  

 

Følgende materiale til høringen er vedlagt som bilag: 

- Høringsbrev med liste over høringsparter (bilag 3) 

- Udkast til praksisplan vedr. speciallægehjælp (bilag 4) 

- Udkast til grundbeskrivelse (bilag 5) 

- Skema til brug for høringssvar (bilag 6) 

 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING  

 

Regionshandicaprådet drøftede høringssvar vedr. Praksisplan for speciallægehjælp i Re-

gion Hovedstaden 2018-2021.  

 

Lea sender regionshandicaprådets høringssvar. 
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Den 27. juni 2018                 Regionshandicaprådet 

 

 

DAGSORDENSPUNKT 7: Arbejdsplan 2018 

 

 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At regionshandicaprådet drøfter til arbejdsplan for 2018  

2. At regionshandicaprådet drøfter forslag til dato og dagsorden for næste 

møde 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Regionshandicaprådet fastlægger selv sin arbejdsplan. Regionshandicaprådet har 

besluttet at arbejde med følgende emner: 

 

• Regionshandicaprådet skal have fokus på medarbejderrettede IT-systemer. 

• Invitere Region Hovedstadens Akuthjælp til et møde i regionshandicaprådet, 

for at drøfte tilgængelighed ift. Akuthjælp app’en. 

• Afholde en workshop om tilgængelighed i Smart Cities i samarbejde med 

Center for Regional Udvikling og andre relevante samarbejdspartnere. 

• Invitere politikere med til flere af regionshandicaprådets møder. 

• Undersøge hvordan regionshandicaprådet kan bidrage til arbejdet i udvalget 

for værdibaseret styring. 

• En årlig opfølgning på regionens arbejde med brugerinddragelse på forskel-

lige områder (Der har været et oplæg om brugerinddragelse i Den Sociale 

Virksomheds tilbud). 

• Status for Steno diabetescenter: Allan Flyvbjerg holdte oplæg om det nye 

center på regionshandicaprådets møde i april 2017, hvor det blev aftalt at 

han kan komme tilbage og holde oplæg med en status. 

• At de 47 nye pladser til patienter med særligt behov for rehabilitering, som 

oprettes i Frederikssund under Psykiatrisk Center Nordsjælland, har høj kva-

litet og bliver anvendt til de borgere som har behov for dem. 

• At Region Hovedstaden arbejder med at møde borgeren i øjenhøjde – især 

inden for psykiatriområdet.  

• At kampagnen God Adgang også inkluderer den kognitive tilgængelighed  

• Undersøge hvilke muligheder der er for at anvende SP til at se og benytte data 

om borgere med handicap. Herunder om der evt. allerede arbejdes med det. 

• Følge op på regionens arbejde med ny lovgivning om tvang til somatisk syge. 

• Invitere udvalgsformanden for udvalg for værdibaseret styring til mødet i 

juni, med henblik på at undersøge hvordan regionshandicaprådet kan bidrage 

til udvalgets arbejde. 

• Genoptage samarbejdet med patientinddragelsesudvalget (PIU). Aftale møde 

mellem formandskaberne for PIU og regionshandicaprådet.  

 

Derudover er der en række emner, som regionhandicaprådet følger løbende: 

• Kampagnen God Adgang 



 

 Side 9 
 

• Implementering af Patientansvarlig læge 

• Nye rammeaftaler for det sociale område 

• Regionens arbejde med tilgængelighed 

 

 

Aktuel mødeplan for 2018: 

• Tirsdag d. 17. april kl. 16-18 

• Onsdag d. 27. juni kl. 16-18  

• Onsdag d. 22. august kl. 16-18 

• Tirsdag d. 9. oktober kl. 16-18 

• Tirsdag d. 4. december kl. 16-18 

 

 

Forslag til dato og dagsorden for næste møde 

Administrationen har undersøgt mulighederne for regionshandicaprådets arbejde 

med digital tilgængelighed i regionen. De personer, som arbejder med tilgængelig-

hed på regionens hjemmesider og Min Sundhedsplatform, har ikke haft mulighed 

for at deltage til regionshandicaprådets møde den 27. juni.  

 

Samtidig har regionsrådet i sidste periode vedtaget et medlemsforslag om, at der 

skal laves en analyse af hvordan tilgængeligheden sikres i regionens IT-systemer og 

nye byggerier og bygningsmasse, samt at der orienteres om lige rettigheder for han-

dicappede i introduktionskurser for nyansatte. Sagen skal drøftes i udvalget for fo-

rebyggelse og sammenhæng den 3. oktober. Administrationen forventer at have et 

udkast klar den 1. september. Regionsrådets beslutning om medlemsforslaget er 

vedlagt som bilag 7. 

 

Det foreslås på denne baggrund at flytte regionshandicaprådets møde den 22. au-

gust til den første uge i september. Her vil regionshandicaprådet have mulighed for 

at drøfte og evt. udarbejde en anbefaling til udvalget for forebyggelse og sammen-

hæng vedr. sagen om tilgængelighed. Denne drøftelse kan ske i forlængelse af de to 

oplæg om tilgængelighed i regionens hjemmesider og Min Sundhedsplatform.  

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

Regionshandicaprådet drøftede arbejdsplanen og forslaget til dato og dagsorden for næste 

møde blev godkendt.  

 

Det blev aftalt, at mødet den 22. august rykkes til onsdag den 5. september.  
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Den 27. juni 2018                                                         Regionshandicaprådet 

               

 

DAGSORDENSPUNKT 8: Eventuelt 

 
 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

Intet under dette punkt. 
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