
 

MØDE I HANDICAPRÅDET ONSDAG D. 29. JUNI 2022 

KL. 9.00 – 2.00 

 A-HUSET, KØBENHAVNSVEJ 5, NYK. F. 

 

DAGSORDEN 

 

 
1 RUNDVISNING OG ORIENTERING OM A-HUSETS AKTIVITETER V/KURT LEJBØLLE 

A-huset er et tilbud til de borgere, der ønsker dagbeskæftigelse, som ikke har 
noget med produktion at gøre. Aktiviteterne planlægges med henblik på at 
udvikle, styrke og vedligeholde færdigheder hos den enkelte borger. 
Borgerens egne ønsker er meget vigtige, og indgår i planlægningen af tilbuddet til 
borgeren. 

Tilbuddet er til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 
Aktivitetstilbuddene er opdelt i flere målgrupper. 
Som udgangspunkt opdeles der efter; alder, handicap og funktionsniveau, for 
eksempel ungegrupper og autismegrupper. Autismegruppen har til huse på 
Saxenhøj i Sakskøbing, hvor der er 11 borgere. 

Der er omkring 70 borgere tilknyttet A-huset i aldersgruppen 18 – 83 år.  

 
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Dagsordenen godkendt. 

 
3 REFERAT FRA MØDE D. 19.4.2022 VEDLÆGGES TIL ORIENTERING. 

Taget til efterretning. 
 

4 ORIENTERING FRA FORMANDEN OG HANDICAPRÅDETS MEDLEMMER 
Kenneth uddelte en oversigt/landkort udgivet at diabetesforeningen vedr. 
bevilling til glukosemåling til borgere med diabetes. Af oversigten fremgår det, at 
det ikke er muligt at ansøge om dette i Guldborgsund Kommune. På mødet blev 
det aftalt, at dette blev undersøgt nærmere og blive udmeldt i referatet, hvilket 
fremgår her: 
Oplysningerne fra Diabetesforeningen er ikke korrekte, hvilket fremgår af 
kommunens kvalitetsstandard på Hjælpemiddelområdet, hvoraf nedenstående er 
gældende: 
 
 
 



DIABETESUDSTYR  
  

 

Lovgrundlag   
  

Lov om social service §112  

Type  Kropsbåret hjælpemiddel, bevilges til eje.   
  

Målgruppe  Borgere med konstateret diabetes type 1 og type 2  
  

Indhold  - Blodsukkermåleapparat  

- Fingerprikker  

- Teststrimler  

- Insuflon  

- Bedøvelsesplastre til børn med insuflon   

- Novopen  

- Smerteplastre til børn   
  

Til borgere med type 1 diabetes eller i kombinationsbehandling 
med andet godkendt injektionspræparat end insulin bevilges:  

- 100% tilskud til test og injektionsmateriale  

- 50% af udgiften til blodsukkermåleapparat   

- Insuflon  

- bedøvelsesplastre til børn med insuflon  

- Ketonstrimler (urin og blodmåling)  
  
Til borgere med type 2 diabetes bevilges:   

- 150 fingerprikkere og teststrimler årligt   
  

Tildelingskriterier  Der skal foreligge en lægelig dokumentation for at borgeren har 
diabetes type 1 eller 2 og er i insulin eller tabletbehandling herfor.  
  

Formål  At måle blodsukker eller injicere insulin.  
Testmaterialer skal være med til at understøtte kontrol af 
blodsukkerniveau  
  

 
Per: Tirsdag var der årsmøde i DH Guldborgsund, hvor et medlem gjorde 
opmærksom på, at der ved banegårdskrydsets lyssignal, mangler lyd samt 
vibrations til hjælp for syns- og hørehandicappede. 
Frederik undersøger nærmere. 
 
Per: Der er en udfordring ved Energivej ud til Skovalleen i forhold til mangel af 
fortov og cykelsti, da der kun er en græsrabat at gå/cykle på. 
Frederik undersøger nærmere. 
 



Per: Der er nogle udfordringer med ledelinjerne fra torvet i Nykøbing, der vender 
forkert. Bjarne gjorde ligeledes opmærksom på, at ledelinjerne er grå og svære 
at se, hvorfor det anbefales, at de får en kontrastfarve – gerne hvid. 
Frederik undersøger nærmere. 
 
Per: Der er endnu en person, der er faldet ned over kanten midt på Torvet i 
Nykøbing. Hvornår forventes det, at det ændres? 
Frederik: der er stadig planer om, at det skal ændres/forbedres, men der er ikke 
nogen endelig dato for, hvornår det sker. 
 
Frederik opfordrer i øvrigt til, at bruge app’en ”Gi et praj”, hvis man oplever nogle 
uhensigtsmæssigheder. Ved at gå ind på nedenstående link, bliver man hjulpet 
videre til at hente app’en: 
 
https://www.guldborgsund.dk/borger/trafik-veje-og-havne/giv-et-praj 
 
Kenneth: Hvornår åbner den nye badebro på Marielyst? 
Frederik: Vi håbede på det blev d. 8. juli, men det er nok ikke helt realistisk, men 
det forventes at blive tæt på den ønskede dato. Så snart der er en præcis dato 
for indvielse, vil Handicaprådet blive inviteret. 
 
Kenneth: Der er kommet invitation til Handicaprådet om at deltage i Ældre og 
Omsorgsudvalgets strategiworkshop i august. Medlemmerne fra DH Guldborgsund 
vil aftale indbyrdes pr. mail, hvem der deltager. 

 

5 DRØFTELSESPUNKTER 
 

 Muligheder for unge mellem 15 og 18 år. Hvad kan kommunen tilbyde de unge mennesker 
af fritidsaktiviteter?  
Det er aftalt med Ungdomsskolen – Michael Jensen og Søren Andersen, at de 
kommer på Handicaprådets møde d. 31. oktober og fortæller om deres 
planer/initiativer. 
 

 Sagsbehandlingstid på Handicapbiler. 
Kommunen har gennem de seneste 2 år gjort en stor indsats for at nedbringe 
sagsbehandlingstiden på bilsager, hvorfor ventetiden på opstart af bilsager nu er 
4-5 måneder. Sagerne bremses ofte på grund af lang svartid fra de instanser, 
der skal indhentes oplysninger fra, f.eks. privatpraktiserende læge ligesom der 
også altid er en partshøring. 
Det er også blevet mere individuelt end tidligere, da der er forskel på, om man 
søger handicapbil i til brug for trivselsvilkår contra erhvervsaktiv.  
Der var en drøftelse om vilkårene generelt og at man efter 8 år skal søge på ny 
om en handicapbil, hvis den er bevilget til erhvervsøjemed. 
Handicaprådet ønskede en oversigt over antal sager – antal bevillinger – antal 
afslag samt antal ankesager. Sådan en oversigt fremsendes særskilt inden d. 15. 
juli. 
 
 
 



 Handicapprisen 2022 – Skal der være en ny hvert år eller skal det fortsat være en ”vandre-
pris”? 
Der var enighed om, at Keramikværkstedet i A-huset fremover skal producere 
Handicapprisen og at de får frie hænder til dette. Eneste krav er, at der skal 
være plads til, at der på prisen kan stå ”Handicapprisen 20—”. Der var ligeledes 
enighed om, at der skal produceres en ny pris hvert år, så det ikke længere er 
en vandrepris modtageren får.  
 

 Formanden har fået en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Solsikken omkring deres 
bekymring for manglende fys- og ergoterapi, når deres børn starter i skole. De har sendt et 
brev til kommunens politikere, som vedl. Derudover har der været en artikel i Folketidende, 
som ligeledes vedlægges. Forældrebestyrelsen anmoder Handicaprådet om at være med til 
at fremføre deres sag. 
Mikael Rasmussen, afdelingsleder i Centerklasserækken (CKR)deltog under dette 
punkt og Mikael gav følgende orientering: 

o Fysioterapien i Centerklasserækken er vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning. 
Størstedelen af eleverne med behov herfor, henvises til dette og modtager denne 
hjælp i Centerklasserækkens rammer, således at børn og forældre ikke behøver at 
køre til træning et andet sted. 

o Der er endnu ikke et formaliseret samarbejde i Centerklasserækken med Team 
hjælpemidler i Myndigheden, men der er ønske om at dette kan opstartes 

 
 Manglende tilbud til autister, når de fylder 18 år. Bekymringshenvendelse til formanden fra 

en forælder til en ung mand med autisme. 
Udsættes til mødet d. 25. august – Bodil vil give en orientering. 
 

 Opdateret mødeplan for 2022, vedlægges. 

Ny mødeplan vedlægges referatet. 

 

 
5.1. Handicaprådets arbejdsform. 

 Synliggørelse af Handicaprådet – orientering til pressen/Facebook 
 

 
6 EVENTUELT.  

Intet. 

 

6.1. Punkter til næste møde  
 Evt. Drøftelse om spilleregler m.v. i Handicaprådet med udgangspunkt i 

”Guide til en god start i det kommunale Handicapråd” udgivet af Det 
Centrale Handicapråd. 



 Orientering om den nye Sundskole og Centerklasserækken v/ Carsten 
Løye og Mikael Rasmussen. 


