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Sune Blom, Afdelingsleder Socialpsykiatri og udsatte borgere 
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Referent: 

 

Bilag: 

 

 

Dorte Kirkebæk 

 

Bilag 1 – Kravsspecifikation til Høring 

Udbud Personlig pleje og praktisk hjælp – Høring af Seniorråd 

 

 

1. Dagens tema 

Danmarkskortet og arbejdet med kvalitetsudviklingen på 

børnehandicapområdet v. områdeleder Margit Wendelboe Petersen 

og faglig koordinator Christina Langrind (kl. 17.00-17.45)  

 

Margit Wendelboe Petersen og Christina Langrind gennemgik vedhæftede 

slides og fortalte, hvordan Center for Børn og Voksne gennem et par år har 

arbejdet med at få nedbragt antallet af hjemviste og ændrede afgørelser fra 

Ankestyrelsen.  

 

Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet vedrører sager om kontante 

tilskud, BPA, ledsageordning og merudgifter. På børneområdet vedrører 
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omgørelsesprocenten sager om pasningstilbud, hjemmetræning, tabt 

arbejdsfortjeneste, merudgifter, personlig hjælp og ledsagelse. 

 

Samlet set er det en lille andel af sager på det specialiserede område, som bliver 

omgjort i Ankestyrelsen. I 2020 er der truffet ca. 2.100 afgørelser på det 

specialiserede børne- og voksenområde i Furesø Kommune. De omgjorte sager 

svarer til 1,4 procent af alle afgørelserne. I 2021 har Børnehandicap indtil 

videre kun fået en afgørelse hjemvist og en afgørelse ændret af Ankestyrelsen.  

 

Adspurgt om opfølgning i sager, hvor Børnehandicap giver afslag på en ansøgt 

ydelse, oplyste Christina Langrind, at når familierne har andre sager i 

forvaltningen, bliver der fulgt op på sagen samlet. Når der er tale om en ny sag, 

bliver borger vejledt om muligheden for at klage over afslaget. Derudover har 

forvaltningen en bred vejledningsforpligtelse, hvilket betyder, at der skal 

vejledes i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den 

sociale lovgivning, herunder om der kan søges om hjælp efter en anden 

lovgivning eller hos en anden myndighed. 

 

Afslutningsvist spurgte Handicaprådet ind til, hvordan Børnehandicap arbejder 

med de familier, de er i kontakt med, herunder arbejdet med overgangen fra 

barn til voksen, og om der bliver arbejdet efter samme principper som i Århus-

modellen, hvor sagsbehandlerne har et tættere samarbejde med familierne, og 

dermed på en naturlig måde kan foregribe eventuelle problemer i at opstå. 

 

Christina Langrind oplyste, at Børnehandicap har en tættere kontakt med 

familierne end tidligere, og at sagsbehandlerne har fået en koordinerende rolle i 

samarbejdet mellem familien, PPR og skolen. 

 

Vedrørende arbejdet med overgangen fra barn til voksen oplyste Margit 

Wendelboe Pedersen, at dette er et vigtigt arbejde på hele børneområdet - ikke 

kun i Børnehandicap. På børneområdet bliver der ikke kun arbejdet med 

overgange på servicelovens område, men også med overgangen til uddannelse. 

 

Sine Holm konkluderede, at Handicaprådet gerne vil arbejde videre med at sikre 

en god overgang fra barn til voksen, samt hvordan der bliver fulgt op i forhold 

til de borgere, som har fået et afslag.  

 

 

2. Oplæg om ”Rehabiliteringsarbejdet på botilbud og i eget hjem” v. 

afdelingsleder Sune Blom (kl. 17.40-18.10) 
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Sune Blom fortalte om de forskellige tilbud under hans område, jf. vedhæftede 

slides, og at de mødte alt fra store psykiske og social udfordring til mindre 

udfordringer, som fx unge mennesker med en huslejerestance. 

 

Han fortalte videre, at der er oprettet flere tilbud, som borgerne selv har peget 

på behovet for, og at der nu er en bred vifte af tilbud, netværksgrupper og 

aktiviteter, fx cafebesøg, sport og styrketræning, madlavning og kostvejledning 

mv. Alle tilbud er tilgængelige for alle i målgruppen. 

 

Derudover møder de borgeren i Rådgivningscafeen, hvor de får henvendelser 

om alt fra økonomi, bolig, misbrug, angst, depression sorg og krise mv. 

Gennem Rådgivningscafeen får de ofte også kontakt med pårørende til de 

borgere, som af forskellige årsager har brug for hjælp og støtte. Mange 

pårørende bliver slidt ned i forsøget på at hjælpe, samtidig er mange pårørende 

en stor ressource i borgeren liv. Der er derfor også fokus på at hjælpe pårørende 

til et bedre liv - både i gruppetilbud og ved individuelle forløb alt afhængigt af 

behovet.  

 

Adspurgt om tilslutningen til hold, oplyste Sune Blom, at hvis der er flere med 

sammen interesseområde opretter de et hold, hvis en enkelt borger har ønske om 

noget specifikt ser de på, hvordan det behov kan imødekommes, eventuelt ved 

at kombinere flere ønsker og behov i et tilbud.  

 

Sune Blom oplyste derudover, at der også arbejdes med, at borgeren kan møde i 

flere forskellige rammer, fx i andet værested eller i et andet frivilligt tilbud end 

det borgeren normalt deltager i. Der arbejdes også med, at borgere, som 

udelukkende modtager en-til-en støtte, kan deltage i et gruppetilbud. 

Erfaringsmæssigt er det sværere at komme videre til gruppetilbud, når borgeren 

har modtaget en-til-en støtte længe. Der er derfor fokus på, hvordan borgeren 

hurtigst muligt kan blive hjulpet.  

 

Flere medlemmer af Handicaprådet tilkendegav, at de havde fået god respons 

fra borgere, som havde haft kontakt med Rådgivningscafeen. Der var dog et 

ønske om en udvidet åbningstid. 

 

Afslutningsvist orienterede Sune Blom om muligheden for opsøgende støtte til 

de borgere, som måtte have behov herfor. 
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3. Handicaprådets brug af den digitale inddragelsesplatform til at 

afdække dilemmaer og støttebehov for omsorgspårørende i Furesø 

Kommune v. Dorthe Stieper og Terkel Kunding (kl. 18.15-18.45) 

 

Indledningsvist orienterede Terkel Kunding og Dorthe Stieper om den digitale 

inddragelsesplatform og lagde op til, at Handicaprådet på mødet tog stilling til, 

om rådet ville anvende platformen til at afdække, hvilke dilemmaer og 

støttebehov som omsorgspårørende i Furesø Kommune står med, jf. vedhæftede 

slides.  

 

Et enigt Handicapråd besluttede at anvende platformen til at afdække 

dilemmaer og støttebehov for omsorgspårørende i Furesø Kommune. Det blev 

ligeledes besluttet, at afdækningen skal foregå i en åben gruppe på platformen, 

således at man kan blive inspireret af de andre borgeres forslag. Det er muligt at 

oprette en anonym profil, hvis man som borger ikke ønsker at deltage med 

navn.  

 

Charlotte Kruse Lange påpegede vigtigheden af, at der bliver taget stilling til, 

hvordan det undgås, at der bliver delt personoplysninger om private i strid med 

persondataforordningens regler. 

 

Terkel Kunding anbefalede, at Handicaprådet valgte 1-2 administratorer til 

platformen, som kan holde øje med spørgsmål mv. Forvaltningen kan være 

behjælpelig med opsætningen af platformen i samarbejde med 

administratorerne. 

 

Det blev besluttet, at Sine Holm og Dorthe Stieper sammen med Terkel 

Kunding arbejder på at få opsætningen på plads inden nytår. 

 

Annelia Fähnrich Jensen foreslog, at de tilbud, som kommunen allerede har til 

pårørende kan blive synliggjort på platformen, fx pårørende grupper og alle 

andre tilbud. Det vil også synliggøre, hvilke tilbud der eventuelt mangler. 

 

Derefter drøftede Handicaprådet muligheden for at få inspiration til en 

pårørende politik fra andre kommuner 

 

 

4. Orientering af det forestående udbud på hjemmehjælp og 

rehabilitering v. Annelia Fähnrich Jensen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 5 af 7 

Se bilag: ”Udbud Personlig pleje og praktisk hjælp” og ”Bilag 1 

Kravspecifikation til høring” (kl. 18.45-19.00) 

 

Annelia Fähnrich Jensen orienterede om, at DH Furesø er inviteret til et møde 

om udbud på hjemmehjælp. Hun oplyste, at forvaltningen har været 

fortrøstningsfuld i forhold til at finde en leverandør. Forvaltningens 

servicestandarder lægger niveauet for udbuddet, og forvaltningen har derudover 

nogle krav til leverandøren om fx uddannelse af personalet. Hvis leverandøren 

har ansatte sygeplejersker kan sygeplejeopgaver delegeres til leverandøren, i 

modsat fald hjemtager forvaltningen denne opgave.  

 

Leverandørerne vil ikke dække natpleje, da der er for få opgaver om natten. Det 

bliver derfor en mulighed, at borgerne kan købe frit valgs beviser, hvorved de 

får et beløb til selv at ansætte hjælp om natten. Borgeren kan også overgå til den 

kommunale hjemmepleje i stedet for at anvende den private leverandør.  

 

Karin Beyer påpegede, at kvalitetsstandarderne er meget lidt sigende i forhold 

til kommunens serviceniveau, og spørgsmålet er om leverandøren kan tage 

stilling til et udbud på baggrund af kvalitetsstandarderne.  

 

Annelia Fähnrich Jensen svarede, at der er et tilhørende bilag til 

kvalitetsstandarderne, hvor niveauet er konkret beskrevet.  

 

5. Nyt fra DH’erne (19.00-19.10) 

 

Rasmus Frimodt orienterede om, at han tirsdag den 12. oktober 2021 havde haft 

møde med en af kommunens fritidsvejlederne med henblik på at drøfte, hvordan 

handicaporganisationerne kan inddrages i fritidsvejledernes arbejde. Den 4. 

november 2021 er der en temaworkshop om sårbare unges deltagelse i 

foreningslivet.  

 

Sine Holm fortalte, at LEV Furesø er lykkedes med at oprettet nummer 2 

netværksgruppe for forældre til børn med psykisk sygdom og 

udviklingshandicap. Både Autismeforeningen og SIND bidrager økonomisk til 

dækning af udgifter til Mentorer.  

 

Karin Beyer orienterede om, at der har været problemer i borgerservice i Farum, 

hvor medarbejderne ikke kendte til reglen om, at handicappede gerne må have 

egen hjælper med ind i stemmerummet. 

 

Karin Beyer påpegede udfordringer med handicaptilgængelig på botilbuddet 

Søndersø. Derudover påpegede hun, at der ligeledes var begrænsninger i 
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forhold til at komme ud i naturen.  

 

6. Nyt fra politikerne (19.10-19.20) 

 

Matilde Powers orienterede om arrangementet ”Frisk i naturen”, som havde 

været en stor succes. 45 personer deltog i arrangementet og alle 

forvaltningsområder var repræsenteret. Derudover var politikere fra stort set alle 

partier mødt op. Det var en dag med fine input og god sparring. Det er besluttet 

at holde møde på den anden side af valget for at følge op på brugbare ideer. 

 

Øjvind Vilsholm orienterede om, at kommunens budget – som var det, der blev 

sendt i høring - blev vedtaget i går. Han oplyste videre, at Handicaprådet skal 

holde øje med SFO betalingen på Autismecentret.  

 

Øjvind Vilsholm oplyste derudover, at kommuneplanen er sendt i høring. 

  

Carsten Svensson oplyste, at der er indgået en aftale med Movia og Flekstrafik 

om, at selskaberne skal køre borgerne til testcentrene og hjem igen i den samme 

bil, således at borgerne ikke skal vente på hjemtransporten. Der har ikke været 

problemer med ventetid på hjemtransporten i 14 dage. 

 

7. Nyt fra forvaltningen (19.20-19.30) 

 

Annelia Fähnrich Jensen orienterede om, at der er indgået aftale om entreprisen 

på Lillevang. Det er understreget overfor entreprenøren, at fordi der bliver 

bygget i en eksisterende bygning, er det vigtigt at informere beboerne om, hvad 

der vil sker, og hvornår det til ske. 

 

8. Evt. 

 

Charlotte Kruse Lange oplyste på baggrund af Handicaprådets bemærkninger til 

det seneste referat, at forvaltningen ikke kan give et fyldestgørende resume af  

oplæg fra eksterne oplægsholdere i referatet eller henvise til, hvilke slides 

oplægsholderne gennemgik, men at Handicaprådet kunne overveje at lydoptage 

oplæggene i stedet. 

 

Hun oplyste videre, at forvaltningen ligeledes var nødt til at sortere i 

bemærkninger og kommentarer fra møderne ved udarbejdelse af referatet. 

Rådets medlemmer blev opfordret til selv at tilføje kommentarer, som var 

blevet sorteret fra eller rette i gengivelser af egne bemærkninger, når referatet 

blev sendt i høring. 
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Formen på referatet fra Handicaprådets møder blev herefter drøftet kort, og det 

blev besluttet, at emnet skulle drøftes nærmere på næste møde. 

 


