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Hvidovre, den 15. november 2016

Handicaprådet har gennemgået det fremsendte materiale omkring Karetmagerporten og har følgende bemærkninger, som er delt op i en generel del og
en specifik del, med bemærkninger til konkrete forslag.
At lukke Karetmagerporten og starte op med nyt indhold et eller flere nye
steder vil betyde tab af viden og erfaring og dermed et forringet tilbud til målgruppen. Samtidigt vil almindelige aktivitetssteder samt dagcenter aktiviteter
på plejehjemmene kun i beskedent omfang kunne tilgodese gruppens særlige behov.
Handicaprådet anbefaler på baggrund af nedenstående generelle bemærkninger derfor at:
• Beslutningen om at opsige driftsoverenskomsten udskydes på ubestemt tid.
• Muligheden af at etablere Karetmagerporten som en fælles kommunal
virksomhed undersøges. Især de mindre kommuner i Hovedstadsregionen må høres, da de vil have svært ved at løfte opgaven alene. Fx Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Ishøj.
• Da Rigsrevisionen netop nu retter fokus på om indsatsen i forhold til
hjerneskadede er, som den skal være, bør også det regionale Handicapråd spørges i denne sag for at få så mange med i et fælles samarbejde til gavn for de hjerneskadede.
• At der opstilles en plan for hvordan ergoterapeuter tilknyttet Karetmagerporten kan brede deres viden og erfaring ud i hjemmene, så Karetmagerportens virke bredes ud.
• At Karetmagerportens lovgrundlag udvides til også at omfatte Sundhedslovens § 140 (genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau) og Servicelovens § 86 stk. 1 og stk. 2 (genoptræning og vedligeholdende træning).
• At der arbejdes for at udvikle det voksen specialiserede område i stedet
for at afvikle det.
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Generelle bemærkninger
Dagcentret Karetmagerporten er en selvejende institution med et aktivitetsog samværstilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade eller epilepsi,
og drives efter § 104 i Serviceloven. Stedet har fungeret siden 1968 og med
driftsoverenskomst med Hvidovre kommune siden 1974.
Serviceloven § 104 siger:
§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller
forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
I Danmark per 1. januar 2011 levede 74.643 mennesker med diagnosticeret
apopleksi og 47.670 mennesker med erhvervet hjerneskade, forårsaget af
andre typer blødninger i hjernen end apopleksi, samt traumer, tumorer, infektioner, forgiftninger, iltmangel m.fl. opstået før 1994. Det faktiske antal formodes at være højere. Mere end halvdelen af de mennesker, der er indlagt på
grund af en erhvervet hjerneskade er under 65 år. (Kilde: Socialstyrelsens
hjemmeside).
Så der er tale om, at kommunen ”skal”, og ikke kun ”kan” tilbyde et sted
som Karetmagerporten. Der er tale om et behov, der er betydeligt og væsentligt under hensyntagen til alvoren i de skader, en hjerneskade kan give. En
skade som kan ramme os alle. Set i et tidsmæssigt perspektiv burde behovet
værre større i dag end ved institutionens start, da indbyggertallet i Hvidovre
er steget ca. 10 % siden 1974.
Følgevirkningerne af hjerneskaden kan være af både bevægelsesmæssig,
mental, sansemæssig og sproglig karakter. Der kan være stor variation i
sværhedsgraden af hjerneskaden. Ofte befinder personer med erhvervet
hjerneskade og deres pårørende sig i en sårbar situation, på grund af de
mange og ofte alvorlige følger af hjerneskaden. Det understreger behovet for
rammer, koordinering og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet.
Følgevirkningerne betyder et stort behov for rehabilitering. En vigtig del af
indsatsen er, at den enkelte borger får motivation og læringsmuligheder ved
at udveksle erfaringer sammen med andre hjerneskadede med tilsvarende
vanskeligheder.
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Det betyder, at der bl.a. skal arbejdes med:
• At borgeren får den støtte, struktur og vejledning, der er brug for, så
hverdagen kan fungere så optimalt som muligt.
• At borgeren igen kan klare sig i egen bolig.
• At borgeren genvinder tidligere funktioner bedst muligt.
• At borgeren igen kan deltage i sociale aktiviteter.
• At borgeren helt eller delvist kan varetage tidligere dagligdags opgaver.
• At borgeren igen kan bruge sine sproglige og talemæssige færdigheder.
• At borgeren kommer til at arbejde med sin evne til at kommunikere,
træffe valg og handle, så borgeren opnår størst mulig indsigt og indflydelse på egne livsvilkår.
• At borgeren kan få afklaret sit fremtidige behov for hjælp, hjælpemidler
og boform.
Karetmagerporten er muligheden for, at opgaven løses i et stærkt fagligt fællesskab, hvor erfaring og viden opsamles og koncentreres.
Handicaprådet er bevidst om:
• At bestyrelse og ledelse har gjort mange forsøg for at få et større optag.
• At det lave optag gør institutionen økonomisk sårbar.
• At en beskeden økonomi vanskeliggør at rekruttere og fastholde kvalificeret personale (specialviden koster selvfølgelig ekstra).
• At der er manglende efterspørgsel fra de kommuner, der hidtil har købt
pladser på stedet.
• At Karetmagerporten har sagt nej til, at også udviklingshæmmede og
sindslidende integreres i institutionen (Handicaprådet bakker op om
denne beslutning, da målgruppernes behov er vidt forskellige. En
sammenblanding vil måske endda modarbejde en rolig og værdifuld rehabilitering for den hjerneskadede).
• At kun kommune og måske endda region vil kunne sikre institutionens
fremtid.

Side 3 af 4

• At Hvidovre kommune bør indgå i et aktivt samarbejde for at sikre
grundlag samt fremtidig visitation. Der bør måske endda afsættes særlige midler fra sundhedspuljen til frikøb af en person i Karetmagerporten
samt en person i kommunen i en tre måneders periode for at løse det
som en fælles opgave

Med venlig hilsen
Jan Nielsen
formand
Handicaprådet
DH-repræsentanterne
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