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Handicaprådet har gennemgået det fremsendte materiale vedrørende ansøgning til pulje til
etablering af læge- og sundhedshuse.
Handicaprådet vurderer, at der er tale om et meget ambitiøst og omfattende projekt, og det kan
derfor være vanskeligt at danne sig et totalt overblik over fordele og eventuelle ulemper ved de
skitserede planer. Mange af initiativerne må nødvendigvis konkretiseres inden en eventuel
udbudsrunde sættes i værk.
Fordele og ulemper
Der er ikke tvivl om, at borgerne i Hvidovre kommune efterspørger en udvidelse af antallet af
lægekonsultationer. Mange borgere er i dag tvunget til at benytte læger uden for
kommunegrænsen, fordi de eksisterende læger i Hvidovre ikke kan tage flere patienter.
Der er også mange borgere, der efterspørger bedre tilgængelighed hos de eksisterende læger,
fordi mange konsultationer i dag - det gælder både almen- og speciallæger - er beliggende i
etageejendomme uden elevator.
Et tilgængeligt lægehus med flere almen- og speciallæger og andre ydere samlet i
Sundhedscentret er derfor en god idé med en central placering i byen.
Det virker dog en kende urealistisk, at der skal være plads til 4-5 alment praktiserende læger.
Dette set ud fra den meget lille tilgang af praktiserende læger der er i Hovedstadsområdet, og
ikke mindst at de læger som i Hvidovre har ønsket at afhænde deres praksis er udfordrede
herpå. Dette gælder også ved flerlægepraksis og for speciallæger.
Handicaprådet har noteret sig, at både Region Hovedstaden og Sammenslutningen af
praktiserende læger i Hvidovre (PLO) støtter forslaget og projektansøgningen, og rådet finder
mange af de beskrevne perspektiver interessante.
Der savnes dog en aktuel stillingtagen til de borgere for hvem sundhed indebærer kontakt
med det specialiserede sundhedsvæsen. Hvordan agter man at håndtere disse borgeres
behov? Det kan f.eks. være en kompleks genetisk lidelse som fordrer tværfaglig inddragelse.
Det kan man ikke med rette forvente at et Sundhedshus kan tilvejebringe.
Rådet finder det vigtigt, at de nødvendige tætte skodder mellem kommune, region og praksissektor
bibeholdes. Det er f.eks. vigtigt at fastholde, at uvildige speciallægeerklæringer og
psykiatriudredninger, samt diagnosticering og behandling udføres af fagfolk med den nødvendige
specialviden.

Generelt er der allerede i dag behov for bedre koordinering internt i kommunen i.f.m. modtagelse
af underretninger fra hospitaler og psykiatrien samt andre eksterne aktører.
Handicaprådet har vanskeligt ved at vurdere, om en flytning og samling af medarbejdere fra
forskellige centre f.eks. Familierådgivningen/børnehandicap og PPR, vil have den ønskede effekt
og er nødvendig. Der er endvidere tale om et særdeles uhensigtsmæssigt spænd på de forventede
flytteomkostninger alt afhængigt om man vælger scenarie 1 eller 2. Rådet opfordrer til at man
genovervejer hvor mange medarbejdere der i givet fald skal omplaceres til Sundhedshuset
Det beskrives, at man i arbejdet vil søge at undgå overlappende instanser og vægte samarbejde
og kommunikation. Der savnes i beskrivelsen en uddybning af, hvordan disse elementer ses
effektueret i dag, hvordan disse indtil videre søges undgået, og ikke mindst hvilke konkrete tiltag
der skal tilvejebringe den bedre løsning
Umiddelbart lyder det som en god idé med tankerne om fremskudt personale, med mindre der
bliver tale om et ekstra forsinkende led i sagsbehandlingen.
Handicaprådet er bekendt med, at det i dag kan være utroligt svært at komme i kontakt med
visitationen og PPR. Borgerne mødes ofte med lang ventetid i en telefon kø, når man skal have fat
i visitationen, og sagsbehandlingstiden på ansøgninger og anskaffelse af nødvendige hjælpemidler
vurderes at være meget lang og uhensigtsmæssig.
En stor fælles modtagelse og venterum vil ikke være optimalt for alle borgere.
Cafe-området kunne eventuelt udvides med et ”grønt køkken” og etableres som et
beskæftigelsesprojekt efter servicelovens §103 samt rammerne for job på særlige vilkår i lov om
aktiv beskæftigelse, for borgere med f.eks. erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme
eller psykisk sårbarhed, som ikke kan varetage ordinært arbejde. En win/win-situation for både
borgere og kommunens økonomi på det specialiserede voksenområde. Alternativt kunne cafeen
udliciteres til en privat erhvervsdrivende.
Tidsplan
Handicaprådet finder det særdeles optimistisk at man forventer, at man på under 1 år kan
gennemføre et udbud af opgaven og sikre politisk godkendelse heraf.
Konsekvensen af en manglende realistisk tidsplan kan have mange facetter, bl.a.
budgetoverskridelser.
Projektorganisation
Handicaprådet efterlyser inddragelse af borgerrepræsentanter i projektorganisationen.
Rådet vil derfor anbefale, at ressource- og rådgivningsgruppen, som består af relevante
mellemledere fra Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden og PLO-Hvidovre, udvides med
repræsentanter fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.
Handicaprådet har et stort ønske om at blive inddraget aktivt i den videre proces !
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