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REFERENT: 

 

CHARLOTTE CHRISTIANSEN 



1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Per Steen havde yderligere emner/spørgsmål: 

• Det Centrale Handicapråds temamøde d. 31.5.22 – er der deltagelse fra 

Handicaprådet? 

Det blev oplyst, at Kenneth Nielsen har tilmeldt sig. 

• Var der nogen der deltog i dialogmødet d. 7.4.22 om styrket samarbejde med borgere 

og pårørende? 

Kenneth deltog og vil orientere om det under punkt 6. 

• Høringssvar vedr. FUS Kompressionsstrømper – Bodil vil orientere om dette. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2 REFERAT FRA MØDE D. 28.2.2022 VEDLÆGGES TIL ORIENTERING. 

Taget til efterretning. 

3 HILSE PÅ BORGERVEJLEDER THEA HASS (KL. 12.45) 

Thea er jurist af uddannelse og har mange års erfaring indenfor det kommunale område, især 

socialområdet. Hun har kontor på rådhuset, hvor man kan aftale møde, hvis det ønskes og i 

særlige tilfælde, kører hun ud til borgeren. 

Thea har været i gang som borgervejleder ½ år og ser gerne, at borgerne får kendskab til 

hende. Stillingen er en uafhængig funktion, da hun er ansat direkte under byrådet og fører 

dermed tilsyn med kommunens forvaltning. Dog skal lovmæssige klageadgange til f.eks. 

Ankestyrelsen benyttes, men hun kan hjælpe borgerne med deres klagesager. Derudover kan 

hun hjælpe borgerne med at få en god dialog med kommunen, hvis det er gået lidt i 

hårknude. De sidste 3 måneder af 2021 har der været knap 70 borgerhenvendelser. Det, der 

har fyldt meget, er yngre handicappede borgere, som tit er lidt atypiske og hvor hun er med 

til at hjælpe med dialogen via relationelle koordineringsmøder. Det kan også være helt 

klassiske råd og vejledninger via telefonen. Hun gør meget ud af at pointere, at hun er uvildig 

og dermed hverken bisidder eller partsrepræsentant, men med fokus på, hvordan vi hurtigst 

kommer videre i sagen. Der er et rigtig godt samarbejde med de forskellige forvaltninger og 

har endnu ikke haft brug for at komme med kritik i nogle sager. Det er dog altid godt at have 

en stor nysgerrighed på, hvorfor det er gået galt og hvordan det kan gøres bedre. 

Bente Lerche-Thomsen: Fra byrådets side kan vi konkludere, at det er gået rigtig godt og det 

har været et godt forløb med at få ansat en borgervejleder. 

Bodil: Vi er her alle af den samme årsag, nemlig at gøre det bedst muligt for borgeren. 



 

 

4 BARRIEREFRI TURISME V/MARTIN DAMGAARD LARSEN (KL. 13.15) 

Martin har været ansat i kommunen siden 2017, er uddannet antropolog og har arbejdet 

med turisme i bred forstand. Der har dog ikke været så meget fokus på barrierefri turisme. 

Han har arbejdet med TOUR-BO projektet siden 2019, som dog har været noget bremset 

grundet corona. TOUR-BO er et grænseoverskridende projekt, der arbejder med bæredygtig 

turisme i Danmark og Tyskland, hvor vi har haft mest fokus på Samskabende tilgang – 

Fødevareturisme (hvor vi har det største træk) samt Dannelsesturisme, hvor bl.a. Bøtø 

skoven er med. 

Kenneth fortalte, at på hans tur til Tyskland kunne konstatere, at de i Tyskland er meget langt 

fremme i forhold til det barrierefri, især i forhold til overnatningsmuligheder. I Danmark er 

der generelt mangel på handicapvenlige hoteller.  

Martin fortalte, at der er udarbejdet en pjece omkring barrierefri turisme, som bliver sendt 

ud til turistkontorer m.v., så det bliver kendt i vores område. 

I forhold til App’en ”Naturlandet Lolland-Falster”, som er rigtig god, så mangler der 

oplysninger om, hvilke ruter der er handicapvenlige, men det bliver der arbejdet på, så der 

også bliver lavet et opslag om det.  

Frederik fortalte i øvrigt, at der er meget fokus på at lave færre ting, men at det som bliver 

lavet, så til gengæld er handicapvenligt.  

 

5 FORLØBSPROGRAM VEDR. GENOPTRÆNINGEN V/DORTHE BERTELSEN (KL. 14) 

Dorthe gav en orientering om de forløbsprogrammer de har i Guldborgsund Rehabilitering: 

De har det seneste år haft 4393 forløb fordelt på følgende 5 forløbsprogrammer: 

• Hjerte: 218 

• KOL: 155 

• Diabetes: 87 

• Cancer: 245 

• Ryg: 257 

Der er 2 måder at bliver henvist på via sundhedsloven; enten §119, egen læge (forebyggelse 

og sundhedsfremme) eller §140 (genoptræning) via sygehuset, hvor der her også er mulighed 

for transport ligesom der heller ikke er ventetid. 

Der vil altid være en indledende samtale og undersøgelse forud for genoptræningen, for at få 

en fælles forståelse af forventninger og målsætning. Forløbet tager udgangspunkt i et 



individuelt tilrettelagt forløb, og undersøgelsen danner baggrund for hvilket forløb der 

tilbydes. Træningen kan enten være på hold eller som et individuelt forløb ligesom der er 

mulighed for videotræning på geriatrisk hold ved behov. 

Når et genoptræningsforløb er færdigt, afsluttes det med en 55 minutters samtale, hvor der 

foretages samme test som ved indledende samtale og undersøgelse. 

Dorthe kom med nogle eksempler på, hvad der er kommet ud af forløbsprogrammerne: 

• Hjertemotion i samarbejde med Hjerteforeningen 

• Foreningsbrobygger og ”Bevæg dig for livet” i samarbejde med DGI og lokale 

idrætsforeninger (fx floorball, roklub, golfklubben, boldspil, karate, mountainbike) 

• Træning i Hamborgskoven 

• Videotræning til de mest sårbare 

• PRO for diabetes 

• Rådgivning for kræftramte 

• Tilpasning af patientundervisning 

• Diabetes og sårbarhed 

Der kan i øvrigt læses mere om patientuddannelsen her: 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-sjaelland/guldborgsund/ 

 

6 ORIENTERING FRA FORMANDEN OG HANDICAPRÅDETS MEDLEMMER 
 
Kenneth deltog i dialogmødet d. 7.4.22 om styrket samarbejde med borgere og pårørende, 

hvor Slagelse Kommune havde fortalt, at de havde inddraget borgerne i deres ”medborger-

politik” i stedet for en Handicappolitik, men de havde ikke lavet nogen form for 

implementering, hvorfor det ikke var blevet til mere. I grove træk havde konklusionen været: 

Hold op med at tale til borgerne og tal med borgerne i stedet for. Direktør Allan Ruders havde 

ligeledes deltaget i dialogmødet og havde opfordret Kenneth til at invitere ham til et møde 

med Handicaprådet. 

Kenneth har været på Center for Afhængighed i forbindelse med en ombygning i forhold til at 

gøre stedet mere tilgængeligt, da der kommer flere og flere kørestolsbrugere til. 

Kenneth meddelte, at han deltager i Det Centrale Handicapråds temamøde d. 31.5.22 

 
Bent ønsker et punkt på næste møde vedr. Handicapbiler og den lange ventetid på dette. 
 
 

 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-sjaelland/guldborgsund/


7 DRØFTELSESPUNKTER 

 

• Muligheder for unge mellem 15 og 18 år  

➢ Udsættes til næste møde. 

• Skal der udarbejdes et sæt spilleregler for, hvordan rådet samarbejder, og hvordan de 

forskellige roller i rådet skal spille sammen – som anbefalet i pjecen ”Den gode praksis”. 

 
➢ Det blev aftalt, der på mødet i juni afsættes en time til at drøfte dette med 

udgangspunkt i ”Guide til en god start i det kommunale Handicapråd”, udgivet af Det 

Centrale Handicapråd. 

 

 

• Opdateret mødeplan for 2022, vedlægges. 

➢ Taget til efterretning. 

 

7.1. Handicaprådets arbejdsform. 

• Synliggørelse af Handicaprådet – orientering til pressen/Facebook 
 

 
8 EVENTUELT.  

➢ I forhold til bygning af den nye Sundskole blev der spurgt ind til, hvordan kommunen vil 

få plads til alle de elever, der p.t. er indskrevet i Centerklasserækken, da der ikke vil være 

plads til samme antal elever på den nye skole? 

Bente gav en kort orientering og har efter Handicaprådets møde aftalt med Centerchef 

Margit Mikkelsen, at hun inviteres til et møde efter sommerferien, hvor hun vil komme 

og give en orientering om planerne for Centerklasserækkens elever. 

 

➢ Vedr. spørgsmålet om høringsvar omkring FUS Kompressionsstrømper: 

Bodil fortalte, at FUS er et regionalt indkøbsfællesskab blandt kommunerne i region 

Sjælland med repræsentation af fagpersoner. Indkøbsfællesskabets formål er at opnå 

rationaliseringsgevinster ved større indkøbsvolumen samt at få de bedst mulige 

hjælpemidler. Et andet formål er at opnå specialiseringsgevinster ved arbejdsdeling 

mellem kommunerne. Det er en fordel, at det er fagpersoner der er repræsenteret, da 

det ofte er de små detaljer, de går op i. 

Der blev efterfølgende udarbejdet høringssvar til FUS vedr. kompressionsstrømper. 



 

 

 

8.1. Punkter til næste møde  

• Drøftelse om spilleregler m.v. i Handicaprådet 
• Sagsbehandlingstid på ansøgning om Handicapbil. 

 


