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Høringssvar

Hvidovre Kommune
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Høringssvar over Sundhedsaftale 2015-18, ny sundhedspolitik, forebyggelsespakkerne,
kvalitetsstandarder for specialområdet, ældreområdet og personlig og praktisk hjælp samt
ændring og forbedringskonto for ældre og handicapområdet
Den 23. maj 2014 har Hvidovre Kommune, Børne- og Velfærdsforvaltningen sendt oplæg til syv sager med
tilhørende bilag i høring hos Handicaprådet. Det drejer sig om:
- Sundhedsaftale 2015-18 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
- Proces for nu sundhedspolitik 2015-18
- Forebyggelsespakkerne – Status 2014
- Kvalitetsstandarder for specialområdet 2014
- Kvalitetsstandarder for ældreområdet
- Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014-15 og
- Ændring og forbedringskonto for ældre- og handicapområdet 2014.
De fremsendte oplæg giver Handicaprådet anledning til følgende bemærkninger:
Sundhedsaftale 2015-18 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
Handicaprådet tilslutter sig de skitserede politiske visioner og mål i oplægget til sundhedsaftalen for 201518 og oplægget til kommunens høringssvar.
Proces for ny sundhedspolitik 2015-18
Handicaprådet tilslutter sig den foreslåede procesplan til udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for
Hvidovre Kommune og har bemærket, at Handicaprådet på linie med Ældrerådet vil blive inddraget i
processen. Imidlertid fremgår det ikke helt klart på hvilken måde Handicaprådet vil blive inddraget.
Handicaprådet ser derfor frem til i god tid at blive varskoet om på hvilken måde Rådet vil blive inddraget.
Forebyggelsespakkerne – Status 2014
Af redegørelsen fremgår det, at kommunen har en bred vifte af tilbud om fysiske aktiviteter. Imidlertid er
der ikke redegjort for hvilke aktiviteter kommunen har tilbudt eller hvilke aktiviteter, der henvender sig til
personer med fysisk og psykisk handicap.
Herudover skal Rådet foreslå, at det overvejes at afholde et paraolympisk stævne for børn og unge med
handicap, eventuel i samarbejde med nabokommunerne og lokale idrætsforeninger.
Kvalitetsstandarder for specialområdet 2014
Handicaprådet tager kvalitetsstandarden for Karetmagerporten, Samleren og Socialpsykiatrien til
efterretning. I den forbindelse undrer Rådet sig over, at der ikke samtidig er fremsendt en kvalitetsstandard
for Klub Hvid. Denne standard imødeses fremsendt på et senere tidspunkt.
Kvalitetsstandarder for ældreområdet omfattende
- Aflastningsophold
- Aktivitetscenter
- Daghjem
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- Plejecentre og
- Hjemmesygeplejen.
Handicaprådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning.
Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014-15
Handicaprådet tager Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014-15 for ældreområdet til
efterretning og ser frem til, at der arbejdes frem mod at samle kvalitetsstandarder fra flere områder i en
mere ”borgervenlig” form.
Ændrings- og forbedringskonto for ældre- og handicapområdet 2014.
Handicaprådet er indforstået med, at de indkomne ansøgninger til forbedring af forholdene på
plejecentrene m.v. imødekommes. Rådet er dog vidende om, at bofællesskabet på Holmelundsvej har et
ønske om etablering af en udendørs hyggekrog med havemøbler og en grill i forbindelse med
fælleslejligheden og at havemøblerne ved bofællesskabet i Lille Friheden trænger til at blive fornyet, hvilket
Rådet skal opfordre forvaltningen til at være opmærksom på ved næste tildeling af midler fra kontoen.
Slutbemærkning
Herudover skal Handicaprådet ikke undlade på ny at opfordre forvaltningen til at fremsende høringssager
på et tidligere tidspunkt, så Rådet får mere tid til at læse og forstå indholdet i sagerne.
Venlige hilsner
Torben Olesen, formand
Handicaprådet
DH-repræsentanterne
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