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Hvidovre, den 23. januar 2018

Handicaprådet har gennemgået materialet om Sundhedspuljen 2018.
Indledningsvis vil Handicappet anbefale, at de ubrugte midler fra 2017 overføres til 2018, da Sundhedspuljen er at meget stor betydning for muligheden
for, at gennemføre forskellige initiativer på sundhedsområdet.
I forhold til forvaltningens forslag om, at anvende 175.00 kr. til ”Sundhedscheck for anbragte børn”, vil Rådet gerne anerkende behovet. Samtidigt vil
Rådet anbefale, at programmet udvides til også at omfatte udviklingshæmmede borgere i Kommunen.
Også udviklingshæmmede er en gruppe, som har store sundhedsmæssige
udfordringer, og i gennemsnit lever de 20 år kortere end den øvrige befolkning. En negativ udvikling, som det anførte tiltag med overvejende sandsynlighed vil kunne bidrage positivt til at vende
En udvidelse af programmet til også at omfatte udviklingshæmmede vil være
i tråd med Folketinges lov V77 fra 2012 ”Om lighed i Sundhed for udviklingshæmmede”, som Det Centrale Handicapråd skriver op i dette link:
http://www.dch.dk/content/adgang-til-sundhed
En kort gennemgang af Bornholms Regionskommunes (m.fl.) resultat af
sundhedscheck for udviklingshæmmede kan findes på dette link: udviklingshaemmede-er-syge-uden-vide-det
Umiddelbart vurderer Handicaprådet, at en udvidelse af programmet til at
omfatte denne målgruppe vil koste 50.000 kr., som kan findes ved at reducere ansøgningspuljen med et tilsvarende beløb.
Rådet vil anbefale at der midtvejs i bevillingsperioden gennemføres en evaluering af de foreløbigt opnåede resultater, for at der hurtigt kan reageres,
hvis resultaterne giver anledning til det.
Handicaprådet vil endvidere henlede Kommunalbestyrelsens opmærksomhed, at der kan være persondataretslige forhold, der skal tages i betragtning
ved indsamling og opbevaring af sundhedsoplysninger fra børn og unge,
herunder at det formentlig kræver forældre eller værgers samtykke.
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I forhold til forvaltningens forslag om, at anvende 50.000 kr. til færdiggørelse
af ”Digital motionsoversigt”, vil Handicaprådet også bifalde dette, da investeringen på 200.000 kr. i 2017 formodentligt ellers vil være tabt.
I forhold til Rådets høringssvar for Sundhedspuljen 2017, hvor Rådet, tvivlede på, om en digital oversigt kan anvendes at ”psykiske sårbare” (som var
nævnt som en særlig målgruppe i materialet fra sidste år), anerkender Rådet,
at der nu skal udvikles på tilgængelighed for farveblinde, svagtseende og
blinde.
Handicaprådet mener, at oversigten også skal være tilgængelig for intellektuelt handicappede, som f.eks. har svært ved at læse og forstå tekster. Det
Centrale Handicapråd omtaler disse forhold på dette link:
http://www.dch.dk/content/demokrati-alle-s%C3%A5dan-g%C3%B8r-du
Rådet anbefaler ligeledes ved dette forslag, at der gennemføres en evaluering af de implementerede tiltag.
I forhold til forvaltningens forslag om, at der anvendes samme ansøgnings
kriterier for 2018, som i 2017, er Handicaprådet fuldt ud enig i dette.
Rådet ser I sær på:

”Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive
borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom eller
kronisk sygdom”
Som Rådet vurderer, som sædeles anvendelig og formålstjenelig.
Med venlig hilsen
Jan Nielsen
Formand
Handicaprådet
DH-repræsentanterne
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