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Forum: Handicaprådet 

Tid: Torsdag den 29. november 2018, kl. 17.00 – 19.00 

Med efterfølgende julemiddag 

Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal 

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

Hasselgren for Eric Broberg, Jesper R. Hansen for Ottar Bingen 

Jacobsen Susanne Kremmer, Hans-Henrik Høg 

Afbud: Eric Broberg, Ottar Bingen Jacobsen, Hediye Temiz og Patricia 

Walmar Gale 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af referat fra 6. september 2018 og dagsorden 
Referat og dagsorden blev godkendt. 

 
2. Temadrøftelse 

Oplæg om Masterplan for Albertslund Centrum. 
Mulighed for at samle flere funktioner i og omkring Albertslund Centrum, og 
udvikling af Albertslund Centrum. 
 
Steen Christiansen orienterede om, at der vil blive udarbejdet en mødesag, 
om centrets udvikling, foruden butikker også boliger og offentlige funktioner, 
samt planer for Albertshøj etape 3 og Posthusgrunden. Den endelige 
realisering af planerne er nogle år ude i fremtiden, da centret fortsat skal 
fungere under ombygningerne/ændringerne. 
Fra Handicaprådet lægger man stor vægt på, at der fra start tænkes 
tilgængelighed. 

 
3. Handleplanspunkt om beskæftigelse og uddannelse 
 

Sagsfremstilling: 
Det blev på sidste møde besluttet, at, der skal arbejdes med: 
”Beskæftigelse og uddannelse”, herunder børn- og ungestrategien, på 
mødet den 29. november 2018. 
Bilag er også sendt til Handicaprådet den 1. oktober 2018 
a) Høringsbrev. 
b) Stærke valg – unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025. 
c) Udskrift fra mødet i Børne- & Skoleudvalget den 19. september 2018. 
Bilag er også sendt til Handicaprådet den 8. oktober 2018 
d) Udspil om handicap og job fra Danske Handicaporganisationer 

 
Steen Christiansen orienterede om, at der er en sag på vej gennem det 
politiske system, blandt andet med et forløb med en ny uddannelse FGU 
(Forberedende Grunduddannelse) på vej. 
Det tidligere STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) er nu en del af 
FGU.  
Bjarke Juul, afleverede 2 stk. ”Guide om Handicap og Job”, fra Danske 
Handicaporganisationer, der skal videreformidles til Jobcenteret. 
Bjarke Juul er, fra Danske Handicaporganisationer, blevet gjort opmærksom 
på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en pulje ”Et 
mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”, sidste frist for 
ansøgning er den 14. december 2018, vil Jobcentret søge? 
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Lissi Petersen har den 3. december 2018, sendt spørgsmålet videre til 
Jobcentret. Modtaget svar den 6. december 2018 fra Jan Eriksen, Borger 
og Arbejdsmarked, de planlægger ikke at søge puljen i denne omgang. 
Handicaprådets høringssvar er vedlagt referatet. 
Ovenstående er derefter taget til efterretning. 

 
4. Evaluering af Dialogmøde den 27. november 2018 
 

Sagsfremstilling: 
Dialogmøde den 27. november 2018,  kl. 17.00 – 19.00 ”Byudvikling – 
hvilke hensyn skal tilgodeses for personer med handicap? 
Oplæg, fra Steen Christiansen, om byfornyelse/udvikling i Albertslund 
kommune, og oplæg fra Jesper Boesen fra Handicaphuset om erfaringer fra 
byrum og bygninger, hvor det er lykkedes at sikre god 
tilgængelighed/handicapvenlighed. 

 
Der var en god debat, trods det ringe fremmøde (ca. 15 personer), og at 
Jesper Boesen fra Handicaphuset desværre var fraværende.  
Det blev drøftet at finde en anden oplægsholder, der eventuelt kan deltage i 
et møde i foråret 2019. 
Jesper R. Hansen, har muligvis forslag til en oplægsholder. 
Forslag til oplægsholder kan sendes til Lissi Petersen. 

 
5. Uddeling af handicappris 
 

Sagsfremstilling: 
Datoen for uddelingen bliver mandag den 3. december 2018, kl. 16.00 – 
17.00, FNs internationale handicapdag, Der har været annonceret på 
hjemmesiden og i Albertslund Posten, sidste frist for at indstille kandidater 
er 9. november 2018. Udvalget skal den 13. november 2018, kl. 14.30 – 
16.00, gennemgå de indstillede kandidater og udpege en modtager af 
prisen. 

 
Modtager af Handicapprisen er udpeget, der er sendt invitationer ud, og når 
I modtager referatet, har vi fejret modtagerne. 

 
6. Hvordan bliver Handicaprådet mere synligt? 
 

Sagsfremstilling: 
Hvordan bliver vi mere synlige? Vedlagt opslag til drøftelse. Hvordan får vi 
viderebragt disse budskaber ud i verdenen eller måske blot vor egen 
kommune? Opslaget er udarbejdet af DH huset. 
Bilag 

 
Bjarke Juul orienterede kort om henvendelsen fra Danske 
Handicaporganisationer og forhørte sig, om der kan arbejdes med at gøre 
Handicaprådet mere synligt ved at fortælle, hvad Handicaprådet laver og 
eventuelt kan bruges til. 
Alice Hasselgren gjorde opmærksom på, at Handicaprådets opgave blandt 
andet er, at være med til at rådgive og vejlede kommunalbestyrelsen. 
Det blev aftalt, at DH-Albertslund drøfter mulighederne og vender tilbage på 
et senere møde. 

 
7. Spørgsmål og svar 
 

Sagsfremstilling: 
Fremlægges på hvert møde, der samles op på spørgsmål, der er opstået i 
løbet af mødet.  
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Spørgsmål modtaget fra Bjarke Juul den 10. september 2018: 
a) Hvordan er situationen i forhold til at få indarbejdet konventionen i 

kommunen? 
b) Kan vi drøfte, hvorledes det kan lade sig gøre både budgetmæssigt og 

arbejdsmæssigt? 
Spørgsmål modtaget fra Bjarke Juul den 2. november 2018: 
c) Hvordan er tilgængeligheden for det stoppested som Albertslund 

kommune skal etablere?  
d) Hvordan kommer man fra stoppestedet og over til bussen/busserne? 
e) Hvordan bliver tilgængeligheden for alle stoppestederne? 

Ved man kan komme fra toget og ud på perronen og omvendt. Det er 
vejen videre frem der er interessant. 
Bilag 

 
Overføres til spørgsmål/svar skemaet. 

 
8. Punkter til fremtidige møder 

Forslag fra Bjarke Juul modtaget 7. november 2018 
Dette link https://socialministeriet.dk/danmarkskort/ 
skulle gerne føre frem til et danmarkskort, hvoraf man kan aflæse, hvordan 
kommunerne fungerer på forskellige områder. 
Er der nogen, som under en slags orientering, kunne knytte et par ord til 
disse oplysninger. 
 
Overføres til spørgsmål/svar skemaet 
 

9. Orientering fra formand og næstformand 
 

Sagsfremstilling: 
Orientering fra formand Steen Christensen: 
a) Pårørende dag i 2019, for politikere og medarbejdere 
 
Steen Christiansen oplyste, at der er fri tilmelding for interesserede. 
Lissi Petersen sender det endelige program ud, når det kommer. 

 
Orientering fra næstformand Bjarke Juul: 
b) Kommentarer fra DH Albertslund om tilgængeligheden af Rådhushave 

på Albogrunden, sendt til Pædagogernes Pension, ZESO Architects, 
KUBEN Mangement, formand for Miljø- & Byudvalget Leif Pedersen, 
samt sekretær for Handicaprådet Lissi Petersen. 
Bilag 

c) Henvendelse fra ISAAC Danmark, der opfordrer til at sætte fokus på 
borgere med kommunikative udfordringer. 
Bilag er også sendt til Handicaprådet den 22. oktober 2018 

 
Alice Hasselgren orienterede om ISAAC, det handler om borgere uden 
talesprog og hvordan man kan lette deres tilværelse, blandt andet med et 
”kommunikationspas”, som videre formidles til Patricia Walmar Gale, som 
formidler det videre til Forvaltningen. 
 
d) Nyt fra DH uge 44, der blandt andet sætter fokus på: 

- Tilgængelighed 
- Pårørende i job  
Bilag 

e) Henvendelse til VA, att.: Vinnie Hansen, Kommunalbestyrelsen og 
Handicaprådet, om tilgængelighed i nye gårdhuse 
Bilag  

f) Peers ordning en slags mentor ordning. 

https://socialministeriet.dk/danmarkskort/
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Bilag 
 
Patricia Walmar Gale deltog ikke i mødet, det blev aftalt at spørge 
hende, om kommunen kender til Peers ordningen. 
Patricia Walmar Gale oplyser efterfølgende, at ordningen særligt er 
brugt i Regionerne. 

 
10. Mødedatoer i 2019 

Bilag 
Taget til efterretning.  

 
11. Eventuelt 

Bilag til orientering 
a) Forhåndsorientering om DCH årsmøde den 5. februar 2019 
b) Orientering fra DCH ”Valg for alle” – guide om handicaptilgængelighed 

til valg og folkeafstemninger 
 
Følgende modtaget efter udsendelse af dagsorden og vedlægges referatet 
til orientering. 
 
a) Høringssvar om seniorboligstandard 
b) Høringssvar om seniorboliger 
c) Høringssvar om rehabilitering 
d) Rehabilitering 
e) Referat fra Regionshandicaprådets møde den 9. oktober 2018, 

modtaget 5. december 2018 
 
 
 



    Albertslund d. 15.10.18 

 

Høringssvar vedr.: Stærke valg – unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025 

 

Albertslund kommunes unge ligger – efter det oplyste – fortsat under landsgennemsnittet, når det 

gælder andelen af elever, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er knapt 20 % af 

eleverne, der ikke får påbegyndt en uddannelse eller kommer i beskæftigelse efter endt skolegang. 

Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet kan kun støtte, at indsatsen overfor denne gruppe af unge 

intensiveres. 

Uddannelse eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig faktor for en god og stabil 

start på voksenlivet. 

I udspillet er der fokus på: 

1) Øget erhvervs- og virksomhedsfokus der fører til uddannelse eller beskæftigelse 

2) At skabe tværfaglige indsatser, der understøtter unge med særlige udfordringer 

3) At være ambitiøse for og med de unge – citat fra udspillet 

Og i det følgende forholder vi os til disse overordnede punkter. 

Der lægges op til en ny organisering i Albertslund Kommune, der har til formål, at den unge og den 

unges pårørende møder kommunen som én samlet enhed 

Som en del af en intensiveret indsats skal de unge tilbydes øget vejledning i forhold til tidligere. 

Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet bakker op om dette tilbud, uden at vi dog tager stilling til, 

om den bedste løsning er at tilbagetrække vejledningskræfterne fra UU Vestegnen. Den individuelle 

vejledning er en nødvendighed for at unge med begrænsninger kan finde deres vej i 

uddannelsessystemet, og at der derudover tilbydes den nødvendige støtte under 

uddannelsesforløbet. 

Regeringen har i et nyligt udspil lagt vægt på, at en større andel af de unge tager en 

erhvervsuddannelse – nærmere bestemt 30% af en ungeårgang og kommunens nye udspil lægger op 

til at nå samme mål – i forhold til at det nu er 14,7% af de unge, der tager en erhvervsuddannelse. 

Også dette mål vil kræve en særlig vejledningsindsats. Derudover er det vigtigt, at der arbejdes på, 

at erhvervsuddannelserne tilrettelægges mere fleksibelt - eksempelvis at praktikken i en 

erhvervsuddannelse kan tages på nedsat tid, så alle kan være med. 

Projektet ”Alle med” har skabt et godt fokus på inklusion i folkeskolen. Det vil være positivt, hvis 

projektet fortsættes i en ny ramme og udvides til også at omfatte ungdomsuddannelserne. 

Vi mener, at det er vigtigt, at der etableres partnerskabsprojekter og socioøkonomiske virksomheder 

dels til de unge, der er langt fra arbejdsmarkedet, men også som en mulighed for at få afprøvet den 

enkeltes kompetencer.  



Partnerskabsaftalerne er udtryk for et tæt samarbejde med lokale virksomheder og har særligt fokus 

på rekruttering, kompetenceudvikling, opkvalificering, uddannelse samt fastholdelse af 

virksomhedens medarbejdere.  

Med socioøkonomiske virksomheder tænker vi på non-profit virksomheder, der har et socialt eller 

miljømæssigt formål, har salg af ydelser eller produkter og er organisatorisk uafhængig af den 

offentlige sektor. Der skal være mulighed for at opstille mål for andelen af unge med handicap, der 

vil kunne ansættes. 

Endelig ønsker kommunen at være ambitiøse for og med de unge. 

”Albertslunds unge skal tage ansvar for eget liv. Albertslund Kommune anerkender, at børn og unge 

har forskelligt udgangspunkt og potentiale, og kommunen er ambitiøs på alle børn og unges vegne. 

Vi stiller tydelige forventninger og krav til, at alle unge aktivt og reflekteret tager ansvar for valg, 

der kan føre til uddannelse eller job.” Citat fra udspillet. 

Det anerkendes, at unge har forskelligt udgangspunkt og potentiale og brugerrepræsentanterne i 

Handicaprådet opfordrer til at de unge får den nødvendige støtte til overhovedet at kunne tage et 

aktivt og reflekteret valg – og at der derudover tilvejebringes de nødvendige støtteforanstaltninger 

under uddannelsen og i forløbet mellem uddannelse og job.  

Vi forventer, at Handicaprådet fremover løbende vil blive orienteret om udviklingen på området. 

For brugerrepræsentanterne i Handicaprådet 

Hanne Fleinert 
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Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 29. november 2018 
1 Hvordan er situationen i forhold til at 

få indarbejdet konventionen 
kommunen, samt drøfte hvorledes 
det kan lade sig gøre både budget- 
og arbejdsmæssigt 

DH-Albertslund undersøger og kommer med et oplæg 

2 Hvordan er tilgængeligheden for det 
stoppested, som Albertslund 
kommune skal etablere i forbindelse 
med letbanen?  
Hvordan kommer man fra 
stoppestedet over til 
bussen/busserne? 
Hvordan bliver tilgængeligheden 
generelt for letbanens stoppesteder? 

Der er udarbejdet projektforslag til en ”standard-station” 
på Let-banen, hvor der er indtænkt tilgængelighed. 
Stationen ved Glostrup Nord vil ligge i vestlig side, 
hvorfor der vil være nem adgang til Hersted 
industrikvarter. Til østlig side af Ringvejen vil der blive 
etableret fodgængerovergang. 

3 Dette link 
https://socialministeriet.dk/danmark
skort/ fører til et Danmarkskort, hvor 
man kan aflæse, hvordan 
kommunerne fungerer på forskellige 
områder. 
Er der interesse for at det kommer 
som et punkt senere. 

Til orientering – linket fra dagsorden til mødet. 

4 Spørgsmål fra Poul Hansen om 
besparelser på Herstedøster Sidevej 

I 2018 har HØS, som alle dele af kommunen, 

bidraget til en opbremsning af udgifterne 

(Besluttet på ekstraordinært 

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2018). 

Kommunen stod samlet set til en større potentiel 

straf for at overskride servicerammen, derfor 

skulle alle enheder i kommunen bidrage til en 

reduktion af udgifterne. Budgetreduktionen på 

HØS i 2018 vedrører ”kvalificeret indkøbsstop” og 

”kvalificeret stop for kompetenceudvikling”.  

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 6. september 2018 
1.  Poul Hansen ville gerne kende 
baggrunden for, at der, på 
Herstedøster Sidevej og i 
Humlehusene, er ansat en 
sygeplejeuddannet medarbejder til 
at udforme retningslinjer. 
Patricia Walmar Gale undersøger det 
til mødet den 29. november. 

Besvarelsen er vedlagt som bilag til mødet den 29. 
november 2018 

 Alice Hasselgren ønskede oplyst, om 
det er korrekt, at der er 6 mdrs. 
ventetid på sagsbehandling af 
kørestole. 
Lissi Petersen har modtaget følgende 
fra Hjælpemiddelafdelingen, der 
også er med i referatet fra mødet 
den 6. september 2018. 

Kropsbårne hjælpemidler  4 uger 
Handicapbiler, el-scotere, trehjulede cykler og 
større boligændringer  24 uger 
Andre tekniske hjælpemidler og mindre 
boligændringer  6 uger 
Børnesager, APV-hjælpemidler og 
siddestillingsproblematikker  4 uger 
Akutte sager som f.eks. tryksår,  

https://socialministeriet.dk/danmarkskort/
https://socialministeriet.dk/danmarkskort/
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 alvorlige fald   Straks og 
senest  

indenfor 48 
timer 

 
Fristerne findes også på: 
https://albertslund.dk/media/1710651/sagsbehandlin
gsfrister-bsv-til-offentliggoerelseaug2016.pdf  

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

Albertslund Kommune 
En optælling fra august måned viser følgende:  
308 personer er ansat i et fleksjob 
73 personer er ledige. Ledighedsprocenter for august 
måned er 19,2%. 
Se også referat fra 6. september 2018. 

2 Gate 21 – adgang/toiletter Der er ved en fejl blevet opsat en for stor radiator i 
handicaptoilettet, hvilket betyder, at venderadius på 
toilettet bliver for lille. 
Radiatoren er derfor blevet fjernet, og der arbejdes på at 
finde en mindre og et andet sted at placere en 
varmekilde. 
Når mellembygningen er færdig, vil der være niveaufri 
passage udefra og ind i festsalen, via elevator til 
kælderen og den vej igennem til auditoriet. 
Se også referatet fra 6. september 2018 

3 Handicapparkering Forvaltningen er i gang med at planlægge en registrering 
af handicapparkeringspladser på offentlige områder i 
kommunen. Herved fås et overblik over, hvordan 
kommunen er forsynet med handicapparkeringspladser 
samt om de er etableret hensigtsmæssigt.  
Se også referatet fra 6. september 2018 

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 14. marts 2018 
1   

 

https://albertslund.dk/media/1710651/sagsbehandlingsfrister-bsv-til-offentliggoerelseaug2016.pdf
https://albertslund.dk/media/1710651/sagsbehandlingsfrister-bsv-til-offentliggoerelseaug2016.pdf


Albertslund afdeling
v/formand Bjarke Juul, Topperne 22, lejlh 2, 2620 Albertslund
Mail: bjarke.anne@youmail.dk
www: handicap.dk/lokalafdelinger/kort/hovedstaden/albertslund 

                                      
Albertslund, den 9. november 2018

Til: byudvikling.erhverv@albertslund.dk

Høringssvar til tre lokalplanforslag til seniorboliger
7.15 Boliger på Kanalgaden 3
9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby
23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest

Seniorboliger er interessante og specielt for en by som Albertslund, der blev anlagt for 55 år siden og derfor 
i dag har en aldrende befolkning og i flere henseender et utidssvarende boligudbud. 

Vi er begejstrede over og vil gerne kvittere for, at kommunen stiller krav om elevatorer i bebyggelserne. 
Men hvis ikke seniorboligidéen skal forblive vag og uforpligtende, så må der gøres mere for at konkretisere 
indholdet. Det har vi i Albertslund netop en særlig forudsætning for, da vi var blandt pionererne, da det galt 
om at operationalisere de økologiske idéer tilbage i 1990'erne. 

Eftersom de boliger, der bygges nu, bør kunne bevare deres relevans i mindst 50 og gerne 100 år frem i 
tiden, så ville det være ærgerligt, hvis et utilstrækkeligt gennemtænkt grundlag forhindrede boligerne i at 
indfri denne forventning.

En grundlæggende del af konceptet for seniorboliger er, at de bør være mere tilgængelige end det øvrige 
nybyggeri, og derfor er det helt utilstrækkeligt, uambitiøst og tillige meningsløst kun at kræve, at 
seniorboligerne skal overholde det gældende bygningsreglement, for det skal alt nybyggeri jo gøre for 
overhovedet at være lovligt. Bygningsreglementet er statens minimumskrav til nybyggeri og kan dermed 
antages at være en selvfølge.

Vi vil derfor appellere til, at kommunen indskriver i de tre lokalplaner, at boligerne skal leve op til PFA's  
Seniorboligstandard, som er den første samlede og retningsvisende standard for, hvilke krav man kan stille 
til senioregnede boliger i Danmark. Seniorboligstandarden består af 46 krav og retningslinjer, som sigter 
mod at tilfredsstille seniorers boligbehov og gøre det muligt at blive så længe som muligt i egen bolig:

• Gangafstand til indkøb, transport og grønne områder.
• Trygge og lette adgangsforhold til boligen, god belysning ved indgangsparti, let betjent dørtelefon 

med video og elevator i etageejendomme.
• Boligen skal være i et plan, uden dørtrin, med mere plads i køkken og på badeværelse, og med 

vinduer og altan med godt udsyn – også for siddende. 

Standarden er vedhæftet dette høringssvar med et ønske om, at kommunen vil læse den og gøre sig 
standardens centrale betydning klar for de ønskede seniorboligbebyggelser.

Med venlig hilsen
Danske Handicaporganisationer i Albertslund
Jesper R. Hansen
Bjarke Juul

Henvisning
PFA Seniorboligstandard; oktober 2017; https://pfa.dk/privat/pfa-boliger/pfa-seniorboligstandard

https://pfa.dk/privat/pfa-boliger/pfa-seniorboligstandard
mailto:Mailto:byudvikling.erhverv@albertslund.dk
mailto:bjarke.anne@juul.mail.dk
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En bolig til hele livet
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SeniorboligstandardSeniorboligstandard

En god bolig bidrager 
til et godt liv

I PFA arbejder vi for, at vores kunder har friheden til at leve 

det liv, de ønsker – hele livet. I den tredje alder stiller det 

nogle særlige krav til boligen. Specielt hvis man vil holde 

sig aktiv og uafhængig længst muligt, så hænger boligens 

rammer og livskvalitet tæt sammen. 

Derfor har PFA med rådgivning fra Statens Byggeforsk

ningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet, udviklet PFA 

Seniorboligstandard, der gør det nemmere at vælge en 

bolig egnet til den tredje alder. Standarden er samtidig en 

rettesnor for PFA, når vi opfører eller renoverer boliger.

PFA Seniorboligstandard skal bidrage til at skabe funda

mentet for det gode seniorliv. Det skal eksempelvis være 

let at bevæge sig rundt i boligen, ligesom adgangen til at 

komme ind og ud skal være god. Der er også stillet krav om 

dørtelefon med video, så det er muligt at se, hvem der rin

ger på. Hertil kommer en række andre aspekter. Eksempel

vis, hvor langt der er til offentlig transport og indkøb. For 

beliggenhed betyder meget, når beslutningen om at flytte 

til et nyt hjem skal træffes. Du kan læse mere om kravene 

på de kommende sider.

Med PFA Seniorboligstandard sætter vi høje krav til, hvor

dan PFA bygger og renoverer udvalgte boligejendomme. 

PFA’s lejeboliger er blevet registreret efter PFA Seniorbolig

standard i 2018, så kunderne kan se hvilke boliger, der le

ver op til den. Det skulle gerne gøre det nemmere at tage 

beslutningen om at flytte til noget nyt. Målet er samtidig, 

at nye boliger skal bygges efter PFA Seniorbolig standard i 

særligt udvalgte projekter fremover.

Men det er ikke kun vores boliger, som standarden kan 

bruges til. PFA Seniorboligstandard er tilgængelig for alle. 

For PFA ønsker at fremme boliger, der bidrager til at skabe 

livsværdi – hele livet igennem – for flest mulig. Derfor 

håber vi også, at andre ejendomsudviklere og investorer vil 

tage den til sig. 

På den måde kan vi nemlig i fællesskab være med til at 

skabe rammerne for det gode liv i den tredje alder.

København, oktober 2018

Allan Polack, 

Group CEO, PFA

En god bolig er fundamentet for et godt liv. Det er ikke mindst tilfældet, 

når man bliver ældre, og ens behov måske ændrer sig med tiden. Derfor 

har PFA udviklet PFA Seniorboligstandard, som opstiller kriterier for en 

god bolig til den tredje alder.
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Beliggenhedens muligheder
Beliggenhed er et vigtigt element, når man skal finde et 

nyt hjem. Derfor oplyser vi med PFA Seniorbolig standard 

så vidt muligt afstande til indkøb af dagligvarer, offentlig 

transport, kulturtilbud og natur.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Vejledning til registrering

1 Gangafstande til indkøb af dagligvarer Oplyses Opgiv afstand i intervallerne ovenfor

2 Gangafstande til offentlig transport Oplyses Opgiv afstand i intervallerne ovenfor

3 Gangafstande til kulturtilbud Oplyses Opgiv afstand i intervallerne ovenfor

4 Gangafstande til natur Oplyses Opgiv afstand i intervallerne ovenfor

Figur: Vejledning til afstande: 0100 m: meget god/ 100200 m: god / 200500 m: middel / 500 – 2000 m: 
under middel / over 2000 m: dårlig
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Nemt at komme omkring udenfor
PFA Seniorboligstandard stiller krav om, at adgangen til 

bygninger og fælles udendørsarealer skal være uden trin, 

så det er nemt at komme rundt. Og ved udendørsarealer 

skal bænke og borde være designet, så siddepladserne har 

støtte til ryggen og giver god mulighed for at rejse sig.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

5 Fri adgang til udendørs  
opholdssteder

Ingen trin eller hældninger over 5 % til fælles uden
dørs opholdssteder

Nem adgang til opholdsarealer, 
så beboerne ved egen hjælp kan 
komme frem til og rundt i dem

6 Fast, jævn belægning på 
udendørsarealer

Asfalt, betonfliser, savede og jetbrændte chausse
sten, hvor evt. fuger er fyldt helt op. Græsarmerings
sten, brosten og løst grus accepteres ikke

Nem adgang til opholdsarealer, 
så beboernne ved egen hjælp kan 
komme frem til og rundt i dem. 
Der skal være fast underlag på 
parkeringsarealerne og på vejen 
herfra og til ejendommen

7 Brede udendørs gange og 
stier 

Stier og adgangsarealer mindst 1,5 m brede Nem adgang til opholdsarealer, 
så beboerne ved egen hjælp kan 
komme frem til og rundt i dem. Vej 
fra parkeringsarealer  til ejendom
men skal være mindst 1,3 m. bred

8 Adskillelse af kørende og 
gående på udendørsarealer 

Parkering af cykler adskilt fra indgangsparti.  
Adskillelse af kørende og gående trafik kan fx være 
en græsrabat, kantsten, værn eller hegn

Nem adgang til opholdsarealer, 
så beboerne ved egen hjælp kan 
komme frem til og rundt i dem.  
Gangarealerne til ejendommen 
skal være ugeneret af udefrakom
mende trafik 

9 Udendørs møblement som 
kan bruges af alle

Plads til benene under bordflader (også siddende på 
rollator eller i evt. kørestol). Plads til barnevogn eller 
kørestol ved siden af fritstående bænke 

Ingen krav

Figur: Indgangspartiet

Figur: Udendørsmøblement
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Ind og ud på en let måde
PFA Seniorboligstandard stiller krav om at indgangspartier 

har døre, der er nemme at åbne og som er oplyst tilstræk

keligt, så det er let at finde den rigtige nøgle frem. Dørte

lefonen skal være praktisk at betjene og give mulighed for 

at se, hvem man lukker ind. PFA Seniorbolig standard stiller 

samtidig krav om, at der så vidt muligt er aflåselig cykel

parkering, så der er mulighed for en mere sikker opbeva

ring af cykler, elcykler mv.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

10 Døre som er nemme at 
åbne 

Betjeningskraft justeret til højst 25 Newton. 
Hvis dør er under vindpres, skal der være 
automatisk døråbner

Beboerne skal ved egen hjælp kunne 
komme ind i alle adgange til bygningen

11 Døråbninger som er lette 
at komme igennem

Der skal sikres fri passagebredde på mindst 
0,85 m, som gør det let at komme ind i byg
ningen uden at ramme på karmen

Beboerne skal ved egen hjælp kunne 
komme ind i alle adgange til bygningen. 
Yderdøre skal have en fri passagebredde 
på mindst 0,77 m

12 Dørtrin som er lette at 
komme hen over

Dørtrin under 1,5 cm eller alternativt 2,5 cm, 
hvis affaset med lav hældning

Beboerne skal ved egen hjælp kunne 
komme ind i alle adgange til bygningen. 
Dørtrin må højst være 2,5 cm

13 Dørtelefon med video Betjeningsknapper for porttelefoner placeres 
modsat dørens hængselside i en højde mellem 
0,91,37 meter. Mindst 0,5 m fra indvendig 
hjørne. Porttelefoner skal have en enkel betje
ning samt video

Beboerne skal ved egen hjælp kunne tilgå 
og betjene porttelefoner og tilkaldeanlæg

14 Belysning ved indgang Øget belysningsniveau for at gøre det lettere 
at finde den rigtige nøgle, vejl. min. 150 lux

Adgangs og tilkørselsarealerne skal 
belyses. Trapper og ramper skal belyses 
stærkest

15 Parkeringsareal til cykler 
og elscootere

Parkeringsareal for cykler og elscootere så 
vidt muligt med overdækning, aflåsningsmulig
hed og ladestander 

Der skal på ejendommen være et tilstræk
keligt areal til parkering af biler, motor
cykler, knallerter og cykler  

16 Opladning for elcykler,  
elscootere og option for  
ladestandere til elbiler 

Min. 1 option for ladestander til elbiler ved 
ppladser og min. 1 eludtag for opladning af 
elcykler og elscooter 

Ingen krav

Figur: Indgangspartiet
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Figur: Parkeringsforhold
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Trygge trapper 
PFA Seniorboligstandard stiller krav om lyse og rummelige 

trappeopgange, hvor håndlister er nemme at gribe fat i og 

hældningen på trappen ikke er alt for stejl. 

Figur: Ligeløbstrappe med mellemrepos og ensartede trin; vindeltrappe med uensartede trin; trappe med plads til ambulancebåre.

Figur: Trapper
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Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

17 Jævn stigning på trappe Grund på 30 cm og en trinhøjde på 18 cm Trin på trapper  må ikke være højere 
end 18 cm og de skal mindst være 28 
cm i dybden. I beboelsesbygninger 
dog mindst 25 cm

18 Trin man ikke hænger fast i Trin forsynes med lukkede stødtrin Ingen krav

19 Tydelige trin på trappe Trinforkanter markeret med kontrastfarve Fælles adgangsveje skal  markeres 
med forskellige materialer, farver eller 
belysning

20 Rummelig og sikker trappe
opgang

Ligeløbstrapper med mellemrepos. Ingen spin
deltrapper

Ingen krav

21 Håndlister som er nemme 
at gribe om og holde godt 
fast i

Gribeegnede håndlister i begge sider, 0,81,0 
m over trinforkanter. Profil som man kan lukke 
hånden om. Ubrudt føring over eventuel repos

Medmindre der er opsat værn, skal 
fælles adgangsveje som fx gange, 
trapper og ramper være forsynet med 
håndlister, der er nemme at gribe 
om og holde fast i. Håndlister skal 
opsættes i en højde på ca. 0, 80 m

22 Ekstra belysning på trapper Belysning på min. 150 lux Fælles adgangsveje og arbejdsplaser 
skal have elektrisk belysning, som 
matcher beboernes behov

Figur: Håndlister
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Elevatorer med plads 
PFA Seniorboligstandard stiller krav om elevatorer i op

gangen, der er rummelige, så der er plads til at få ting og 

sager fragtet op og ned på en let måde, og som også kan 

bruges med ambulancebåre, hvis der er behov for det. 

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

23 Elevator til boligen Elevator hvis to eller flere boliger ligger ovenpå 
hinanden

Der skal være elevator I bygning
er, som har 3 etager eller mere. I 
bygninger med flere opgange gælder 
kravet for hver opgang. En bygning 
med stueplan, 1. sal og 2. sal regnes 
for en bygning med 3 etager

24 Rummelig elevator Elevatorstørrelse type 3 eller type 2. En type 2elevator 
måler indvendigt mindst 1,4 m i dybden og mindst 1,1 
m i bredden og har en dør på mindst 0,8 m. En type 
3 elevator måler indvendigt mindst 1,4 m i dybden og 
mindst 2,0 m i bredden og har en dør på 1,1 m

Hvis  der installeres elevatorer i 
nybyggeri, skal mindst en eleva
tor designes og udføres som type 
2elevator

25 Gode adgangsforhold til 
elevatoren

Fælles adgangsveje foran elevatorer mindst  
1,5 m brede

Fælles adgangsveje skal have en 
bredde på min. 1,3 m

26 Sikre adgangsforhold til 
elevatoren

Afstand fra elevatordør til evt. nedadgående trappe 
mindst 2 m

Fælles adgangsveje skal have en 
bredde på min. 1,3 m

Figur: Sikrere afstand foran elevatordøre

Figur: Elevator 
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Nemt at komme 
omkring indenfor
Boliger bygget efter PFAs Seniorboligstandard skal være 

udført i ét plan med lave eller ingen dørtrin indvendig.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

27 Nemt at komme rundt 
indenfor

Et plan (ej heller forskudt plan) I etageboliger mm. skal der indrettes 
mindst et wcrum i adgangsetagen

28 Ingen høje dørtrin i boligen Dørtrin i bolig fjernet eller under 1,5 cm, skråt 
affaset

Dørtrin på såvel ydersom inderdøre må 
højst være 2,5 cm

29 Brede døråbninger for let
tere passage og mindre slid 
på dørkarme

Fri passagebredder gennem døre min. 0,85 m Døre i fællesområder skal have en bred
de på mindst 0,77 m. og døre i boliger 
skal have en bredde, som passer til den 
øvrige indretning. Døre til vindfang, 
forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, 
bade og wcrum i bygningens adgangs
etage skal have en bredde på mindst 
0,77 m

30 Gangbredder kombineret 
med dørbredder, der gør 
det lettere at komme om
kring i boligen

Summen af gangbredde og dørbredde på 
min. 2,2 m

Vindfang, forstuer, gange og lignende 
skal have en fri bredde på mindst 1,0 
m. Hvis der er døre eller skabsdøre i 
siderne af gangarealet, skal gangarealet 
være mindst 1,30 m i bredden

Figur: Bolig
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Nemt at komme 
omkring indenfor
PFAs Seniorboligstandard stiller krav om badeværelser med 

god plads til at bevæge sig rundt.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

31 Tilstrækkelig plads foran 
inventar

Frit areal foran wc og inventar: Min. diameter 
1,65 m. Måles med evt. adskillelse mellem 
bruseareal og toilet demonteret

I etageboliger, boliger i rækkehuse og dob
belthuse mv. skal der i adgangsetagen være 
mindst et wcrum, der har håndvask samt 
tilstrækkelig fri afstand foran håndvask og wc 

32 God plads ved siden af 
toilet

Friplads ved ene side af wc min. 0,9 m I etageboliger, boliger i rækkehuse og dob
belthuse mv. skal der i adgangsetagen være 
mindst et wcrum, der har håndvask samt 
tilstrækkelig fri afstand foran håndvask og wc 

33 Adgang til bruseareal 
udformes, så badestol kan 
anvendes 

Adgangsbredde til bruseplads min. 0,9 m Ingen krav

34 Niveauspring ved bruse
plads undgås

Niveauspring ved bruseplads højst 1,5 cm Ingen krav

35 Greb i bruseområdet giver 
øget sikkerhed mod at 
falde

Lodret greb monteret i bruseområde eventu
elt som del af brusestang. Forberedt område 
til vandret greb

Ingen krav

36 Døropslag, radiator og evt. 
vaskesøjle holdes udenfor 
frit areal

Døropslag, radiator og evt. vaskesøjle holdt 
udenfor frit areal foran og ved siden af wc

Ingen krav 

37 Forberedelse til væghængte 
armstøtter 

Væg bag toilet med bæreevne for væghængte 
armstøtter uden ben

Ingen krav

Figur: Eksempler med manøvreplads i bade og wcrum, plads ved siden af wc og i bruseområde.

Figur: Eksempler på hvordan dimensioner i badeværelse måles.
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Fleksibelt køkken
PFAs Seniorboligstandard stiller krav til køkkener som er 

indrettet, så der er god plads til at tømme opvaskeren eller 

være flere i køkkenet samtidig.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

38 Godt manøvreareal foran 
primære funktioner som 
kogeplads og køkkenvask

Diameter af vendeareal foran køkkenets pri
mære funktioner 1,5 m. Alternativt udført så 
elementer kan flyttes, eller at op til 0,3 m af 
vendearealet fremskaffes under bordflade

I køkkener skal der være plads til, 
at køkkenarbejdet kan foregå nemt 
og sikkert, og den fri afstand ud for 
arbejds og opbevaringspladser skal 
være på mindst 1,1 m 

39 Køkken kan tilpasses 
forskellige behov for plads 
under bordplader

Rørføring forberedt, så underskab ved vask 
kan demonteres. Gennemgående gulve under 
elementerne

Ingen krav

40 Greb til låger udformes, så 
de kan betjenes med lukket 
hånd

Greb, der er mulige at betjene med lukket hånd Ingen krav

41 Frit areal med evt. spise
plads i køkken

Frit areal på mindst 1,5 x 1,5 m ved evt. spise
plads. Bord kan overlappe op til 0,3 m

Ingen krav

Figur: Flytbare elementer kan skaffe plads hvis nødvendigt.

Ø 1,5 m manøvreplads ved primære funktioner, 
evt. vha. flyttebare elementer.

Ø 1,5 m manøvreplads ved fjernelse af elementer, op 
til 0,3 m under bord gennemgående gulv, rørføring 
forberedt.
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Lys, udsyn og sikkerhed
PFAs Seniorboligstandard stiller krav om, at der skal være 

et godt og naturligt dagslys i boligen. Altaner skal være 

sikret med et tilstrækkeligt højt værn, så børn ikke kan 

kravle over. Og vinduer skal give god mulighed for at se ud 

 også når man sidder i sofaen.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

42 Vinduer som rækker både 
højt op og lavt ned for 
mere dagslys

Underkant vindue højst 0,7 m over gulv Beboelsesrum og køkken skal være 
tilstrækkeligt belyste med dagslys 

43 Vinduer og altaner med 
godt udsyn

Ingen sprosser eller håndlister mellem  
0,9 – 1,2 m over gulv

Beboelsesrum  skal være indrettet 
med  vinduer, der er designet, så 
beboerne i deres hverdag altid nemt 
og ubesværet kan kigge ud på deres 
omgivelser

44 Værn med øget sikkerhed Min. højde af værn på altaner 1,2 m over gulv Højden på værn eller rækværker er 
mindst 1,0 m

Figur: Udsyn fra altan, også når man sidder. Værn, der er svære at kravle på for børn, og med mere sikker højde for voksne.

Figur: Flytbare elementer kan skaffe plads hvis nødvendigt.

Stor dagslysmængde og god lyskvalitet Uheldig orientering af bolig, lille lysmængde, 
dårlig lyskvalitet

Ophold Ophold
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Et minimum af støj
PFAs Seniorboligstandard stiller krav om, at boligerne er 

bygget med henblik på at minimere støjgener. Det gælder 

både lyde udefra. Eksempelvis fra trafik eller naboer. Det 

gælder også akustikken indvendig i boligen.

Krav nr. Område PFA Seniorboligstandard Bygningsreglement 2018

45 Begrænsning af lyd udefra, 
gennem vægge og etage
adskillelser

Projekteret efter lydklasse B mht. dæmpning af 
trafikstøj, trinlyd og luftlyd 

Boliger og andre rum, som bruges til 
overnatning, skal være indrettet, så 
de overnattende ikke generes af støj 
fra  øvrige bolig og erhvervsenheder 
i bygningen, bygningens installatio
ner eller fra  veje og jernbaner

46 Begrænset efterklangstid i 
opholdsrum som stue og 
køkken

Projekteret efter lydklasse B mht. efterklangs
tid, fx 0,6 sekunder for et møbleret rum

Rums efterklangstid skal være regu
leret i overensstemmelse med deres 
anvendelse

Figur: Dæmpning af efterklangstider giver et mere behageligt miljø, hvor det er lettere at føre en samtale.

Figur: God dæmpning af lyd udefra eller fra naboer giver et mere roligt miljø, hvor det er rart at opholde sig i længere tid.
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Albertslund afdeling 
v/formand Bjarke Juul°·  Topperne 22 lejlh 2  2620 Albertslund 

Mail: bjarke.anne@youmail.dk  ·   

www: handicap.dk/lokalt/albertslund  
                                                                                  

 

 

Albertslund kommune       21. november 2018 

Att: Dorthe Stærkær de la Motte 

Sendt pr mail til: dorthe.stærkær.de.la.motte@albertslund.dk  

 
Høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget  
Dato: Torsdag den 22 november 2018 
 
Pkt 1. Tema møde med ældre rådet. 

Sidste år blev der afholdt et møde mellem handicaprådet og SOS. Så vidt det erindres var der 

interesse fra begge sider i en fortsættelse heraf – hvilket så er spørgsmålet? 

 

Pkt 2 Godkendelse af kvalitetsstandarder for rehabiliteringsafdelingen. 

Det som anføres i hæftet, med beskrivelse af rehabilitering vidner meget om de gøremål, som skal 

få mennesker med handicap til, at leve livet så tæt på den virkelighed der gælder for personer uden 

handicap. 

Det kunne være interessant at få oplyst, hvor mange borgere der gør brug af disse muligheder – 

endvidere hvor mange borger kunne have interesse i, at vide at der findes disse muligheder. 

 

Vedhæftet er bilag med information om rehabilitering fra DH central hvor bl.a. artikel 26 er 

gengivet – FN konventionen om rettigheder for mennesker med handicap. Vi hører gerne udvalgets 

holdning til de udsagn som er beskrevet i artikel 26. Men også gerne andre artikler i samme 

konvention som berører mennesker med handicap og det arbejde udvalget arbejder med. 

 

Pkt 3 Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 

 På hvilken måde tager denne plan højde for, at der er en del borgere med forskellige former for 

handicap. Findes der i beredskabet personer der kan agere overfor disse personer. Findes der 

ligeledes grej som håndtere sådanne borgere og også steder de kan placeres indtil faren er drevet 

over. 

 

Udover disse afklarende spørgsmål ville det være formålstjenlig, at få mulighed for at drøfte 

indholdet nærmere med forvaltningen, men også vort eget bagland. Det har ikke været muligt med 

den korte svarfrist. 

 

Pkt 6 Orientering. 

Der er flere punkter under orienteringen som det kunne være fornuftigt at få drøftet nærmere med 

udvalget og/eller forvaltningen. 

 

På vegne af medlemmer af Danske Handicaporganisationer Albertslund afdeling, samt medlemmer 

af Albertslund kommunes handicapråd. 

 
 
Med venlig hilsen 

Bjarke Juul 

formand. 

 

mailto:bjarke.anne@juul.mail.dk
mailto:dorthe.stærkær.de.la.motte@albertslund.dk


Rehabilitering 

Børn, unge og voksne med handicap og behov for rehabilitering, skal tilbydes en rehabiliterende 

indsats. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin 

fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. 

Rehabiliteringsindsatsen skal baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og bestå af en 

koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.  

Handicapkonventionens artikel 26 og artikel 3. 

Der er stort behov for at løfte rehabiliteringsindsatsen i Danmark og sikre den koordinerede og 

sammenhængende indsats. I dag er der store problemer med samarbejde på tværs af sundhedsvæsnet og 

kommunerne, som med kommunalreformen overtog rehabiliteringsindsatsen efter udskrivelse fra sygehuset. 

Derudover er der stor forskel på kvaliteten i den kommunale rehabiliteringsindsats. Dette hænger nogle 

gange sammen med definitionsproblemer. Ordet rehabilitering bliver brugt om en lang række tilbud, såsom 

genoptræning på plejehjemmet. Men rehabilitering er mere end genoptræning. Genoptræning kan godt 

være en del af rehabiliteringsindsatsen, men rehabilitering er ikke det samme som genoptræning. 

Rehabilitering omfatter en lang række andre indsatser, afhængig af hvad den enkelte borger har behov for. 

Den snævre opfattelse af rehabilitering er desværre stadig udbredt, og det betyder, at mange ikke får den 

rehabiliteringsindsats, de reelt har behov for. 

Dertil fokuseres ofte primært på om borgeren kan komme tilbage i beskæftigelse, når der skal iværksættes 

en rehabiliterende indsats. Det sender et forkert signal om, at rehabilitering primært er relevant, hvis det sker 

i relation til borgerens eventuelle arbejdsevne. Det er vigtigt at huske, at rehabilitering har et langt bredere 

sigte, og at formålet er størst mulig selvbestemt deltagelse i samfundslivet. 

En særlig problematik er det manglende fokus på børn og voksne med medfødte handicap i 

rehabiliteringsindsatsen. Det gælder fx børn og voksne født med cerebral parese, synshandicap, 

udviklingshæmning eller hørehandicap. Dermed udelukkes disse personer fra den nødvendige 

rehabiliterende indsats, som der kan være behov for igennem perioder af livet, når man har et medfødt 

handicap. 

DH mener: 

• Borgere med behov for rehabilitering får ret til en samlet rehabiliteringsplan, der omfatter alle 

borgerens behov på tværs af sektorerne. Rehabiliteringsplanen skal tage udgangspunkt i hvidbogens 

definition. 

• Eksisterende koordineringsværktøjer, såsom sundhedsaftalerne, skal fungerer bedre i praksis. 

• Der skabes metoder til at sikrer, at den enkelte borgers behov kan blive omdrejningspunkt for 

rehabiliteringsforløbet. 

• Rehabiliterings-koordinatorfunktioner i den kommunale indsats, følges op med reel 

beslutningskompetence til at iværksætte rehabiliteringsforløbet.  

DH’s forslag om rehabiliteringsydelse kan læses ved at klikke her 

Læs mere om rehabiliterings- begrebet og definitionen i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet ved at klikke 

her. 

 

https://www.handicap.dk/dokumenter/rapporter-notater/rehabiliteringsydelse/?searchterm=rehabiliteringsydelse
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf
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DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse af dagsorden 
 
 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Dagsordenen blev godkendt. 
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DAGSORDENSPUNKT 2: Sundhedsplatformen 
 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At Regionshandicaprådet tager orienteringen om Sundhedsplatformen til 

efterretning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Koncerndirektør Svend Hartling giver en status på regionens arbejde med 

Sundhedsplatformen. 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Regionshandicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
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DAGSORDENSPUNKT 3: Meddelelser 
 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Der er ikke transportgodtgørelse til dialogmøde om sundhedsaftalen i novem-

ber. Det blev aftalt at administrationen fremover skriver i invitationen hvorvidt 

der er transportgodtgørelse til diverse dialogmøder.  

 

Der skal udpeges en ny repræsentant for regionshandicaprådet i SP Dialogfo-

rum. Lea sender en mail rundt med henblik på at udpege en ny repræsentant.  

 

Administrationen undersøger, hvem der er ansvarlig for at implementere ny 

lovgivning om tvang ift. demens og orienterer om det på regionshandicaprådets 

møde den 4. december. 
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DAGSORDENSPUNKT 4: Medlemsforslag om tilgængelighed i regi-
onens IT, bygninger og introduktionskurser 
 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. At regionshandicaprådet drøfter de to redegørelser vedr. tilgængelig-

hed, som forelægges udvalget for forebyggelse og sammenhæng den 

31. oktober 2018 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Regionsrådet har i sidste periode vedtaget et medlemsforslag om at administra-

tionen skal udarbejde to redegørelser vedr. handicaptilgængelighed i forhold til 

henholdsvis regionens bygninger, it-systemer og orientere om lige rettigheder 

for personer med handicap i regionens introduktionskurser for nyansatte. 

  

Redegørelserne og orienteringen forelægges udvalget for forebyggelse og sam-

menhæng den 31. oktober 2018 og skal tilsammen danne udgangspunkt for en 

drøftelse i udvalget for forebyggelse og sammenhæng om behov og muligheder 

for at sætte fokus på at medtænke handicapaspektet i hele organisationen, hvor 

det er relevant. 

 

Det blev aftalt på regionshandicaprådets møde den 27. juni at regionshandicap-

rådet drøfter og evt. udarbejder kommentarer til udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng til redegørelserne.  

 

De to redegørelser er klar og vedlægges som bilag 1 og 2. Der er tre bilag til re-

degørelsen for tilgængeligheden i regionens bygninger, der vedlægges som bi-

lag 2.1 – 2.3.  

  

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

Regionshandicaprådet drøftede redegørelserne. Det blev aftalt at Carsten sen-

der sine kommentarer til Lea, der sørger for sammenskrivning af kommenta-

rerne fra Regionshandicaprådet til Udvalget for Forebyggelse og Sammen-

hæng. 

 

De samlede kommentarer skal sendes til administrationen senest den 24. okto-

ber om formiddagen.  
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DAGSORDENSPUNKT 5: Orientering fra SP Dialogforum 
  
 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. At regionshandicaprådet tager orienteringen om mødet i SP Dialogfo-

rum d. 20. september til efterretning 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Carsten Hussing deltog i stedet for Peter Roepstorff, som repræsentant for regi-

onshandicaprådet i SP Dialogforum den 20. september. 

 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING  

 

Regionshandicaprådet tog orienteringen til efterretning.  
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DAGSORDENSPUNKT 6: Orientering om Budgetaftale 2019 
  
 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. At regionshandicaprådet tager orienteringen om Budgetaftale 2019 til 

efterretning 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Der er d. 10. september 2018 indgået budgetaftale mellem partierne Socialde-

mokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og 

Liberal Alliance for Region Hovedstaden 2019. 

 

Marie Kruse orienterer om budgetaftalen for 2019. Aftalen er vedlagt som bi-

lag 3.   

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING  

 

Orienteringen om Budgetaftale 2019 blev rykket til næste møde den 4. decem-

ber. 
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DAGSORDENSPUNKT 7: Regionshandicaprådets samarbejde med 
udvalget for forebyggelse og sammenhæng 
  
 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. At regionshandicaprådet tager orienteringen om udvalget for forebyg-

gelse og sammenhængs arbejde til efterretning 

2. At regionshandicaprådet drøfter samarbejdet med udvalget for forebyg-

gelse og sammenhæng. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Qasam Nazir Ahmad deltager til mødet til en fælles drøftelse af udvalget for 

forebyggelse og sammenhæng arbejde og mulighederne for samarbejde med 

regionshandicaprådet.  

Regionsrådet nedsatte i konstitueringsaftalen for 2018 -2021 udvalget for fore-

byggelse og sammenhæng. I konstitueringsaftalen beskrives udvalgets således: 

 

”Udvalg for forebyggelse og sammenhæng:  

Region Hovedstaden anser det som et vigtigt udviklingsmål at arbejde systema-

tisk med forebyggelse sammen med kommunerne for blandt andet at undgå 

unødvendige genindlæggelser.  

Region Hovedstaden skal arbejde systematisk med at forebygge ulighed i sund-

hed. Vi ønsker at opretholde fokus på hjælp til de mest udsatte borgere i regio-

nen eksempelvis psykisk sårbare ved at udbygge og videreudvikle eksisterende 

indsatser som for eksempel tværfaglige gadeplansteams.  

Der ønskes en større sammenhæng mellem den regionale og kommunale del af 

sundhedsvæsenet. Partierne ønsker at regionen får en klar strategi for, hvordan 

dette skal skabes – herunder planer for etablering af sundhedshuse, der kan til-

byde relevante sundhedsydelser i nærmiljøet. Dette bør ske i regi af den kom-

mende sundhedsaftale. Der er fokus på at forebygge genindlæggelse på grund 

af forkert medicinering ønskes et fokus på uhensigtsmæssig medicinanven-

delse.” 
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REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING  

Formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng, Qasam Nazir Ahmad, 

orienterede om arbejdet i udvalget.  

 

Regionshandicaprådet og Qasam Nazir Ahmad drøftede snitflader og 

samarbejdsmuligheder mellem udvalget for forebyggelse og sammenhæng  og 

regionshandicaprådet. Følgende emner blev drøftet:  

- Muligheden for, samarbejde mellem regionshandicaprådet og de 

kommunale handicapråd i de kommuner, hvor det er svært at skaffe 

lokaler til en ny praktiserende læge.  

- Ulighed i sundhed ift borgere med handicap. Et af problemerne er at 

man tænker “one size fits all” når man taler sammenhængende forløb – 

men det er det ikke ift mennesker med handicap. Der er stor forskel på 

hvilke behov der er.  

- Udsatte borgeres behov i forbindelse med fx konsultationer hos lægen. 

o Udsatte borgere har ofte behov for ekstra tid -  kan borgere som 

defineres som udsatte få 5 minutter ekstra per konsultation?  

o Regionen kan sende et signal om, at man kan bruge ekstra tid til 

udsatte borgere.   

o Der kan være problemer med, at lægerne opfatter det som 

manglende tillid, når der er en bisidder med.  

- Indretning af venteværelser: Tages der højde for mennesker med angst i 

venteværelser og ligenende?  
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DAGSORDENSPUNKT 8: Arbejdsplan 2018 
 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

2. At regionshandicaprådet drøfter og prioriterer emner til arbejdsplan for 

2018.  

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Regionshandicaprådet fastlægger selv sin arbejdsplan. Regionshandicaprådet 

har besluttet at arbejde med følgende emner: 

 

• Regionshandicaprådet skal have fokus på medarbejderrettede IT-syste-

mer. 

• Invitere Region Hovedstadens Akuthjælp til et møde i regionshandicap-

rådet, 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 samarbejdspart-

nere. 

• Invitere politikere med til flere af regionshandicaprådets møder. 

• Undersøge hvordan regionshandicaprådet kan bidrage til arbejdet i ud-

valget for værdibaseret styring. 

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

skellige 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 kvalitet 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 tilgængelig-

hed  

• 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. 
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• 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.  

 

Regionshandicaprådet har drøftet arbejdsplanen for 2018 og besluttet at fokusere 

på følgende emner i 2018:  

• Samarbejde med udvalget for forebyggelse og sammenhæng: Invitere 

formandskabet for FORSA til mødet i oktober. 

• Opfølgning på arbejdet med ny Sundhedsaftale.  

• Hospitalsbyggeri –  til mødet i december 

 

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

• Kampagnen God Adgang 

• 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. 5. september kl. 16-18 

• Tirsdag d. 9. oktober kl. 16-18 

• Tirsdag d. 4. december kl. 16-18 

 

 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

Regionshandicaprådet drøftede arbejdsplanen og ønsker at få en status for hos-

pitalsbyggerierne på næste møde.  

Desuden vil administrationen orientere om implementering af lovgivning om 

tvang ift. demens.  
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DAGSORDENSPUNKT 9: Eventuelt 
 
 

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING 

 

Regionsrådet har besluttet at nedsætte et udsatteråd. Administrationen oriente-

rer om dette til mødet den 4. december. 
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