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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til møde 25-01-16
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. januar 2016

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag



Handicaprådet - 25-01-2016 13:30 Side 4 af 16

2 (Åben) Godkendelse af referat fra møde 04-01-16
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 4. januar 2016.

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Referatet godkendt.

Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag
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3 (Åben) Maskinel dosisdispensering
Sags ID: EMN-2015-01573

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på møde den 23.11. 2015 taget en sag om Maskinel 

dosisdispensering på dagsordenen, idet  Handicaprådet gerne vil give en 

anbefaling omkring en højere andel af Maskinel Dosisdispensering til borgere i 

Frederikshavn kommune, ikke mindst på handicappede borgeres side.

Baggrunden for dette oplæg er, at der er en særdeles markant lille fejlrisiko 

ved den Maskinelle dosisdispenseringer, angiveligt på 0,0003 %. Den 

fejldoseringsprocent, der sker ved manuelle doseringer er jo et af de større 

problemer i hele sundhedsvæsnet, hvorfor en Maskinel Dosisdispensering 

markant vil reducere denne fejlmulighed. 

Dette vil, for nogle handicappede borgere, give dem mulighed for at kunne 

være mere selvhjulpne mht. indtagelse af medicin. 

Handicaprådet anser det som en fordel for vore handicappede borgere, og 

andre, at den tid sygeplejersker anvender til manuel dosering, kan anvendes 

på andre sygeplejerskeopgaver. Der vil ligeledes være et rent arbejdsmæssigt 

aspekt for den enkelte sygeplejerske, der med Maskinel 

Doseringsdispensering, undgår det EGA at trykke tabletter ud fra 

blisterpakninger.

Jf. bilag anslås at Frederikshavn kommune vil kunne hæve andelen af 

Maskinel Dosisdispensering med en faktor 3. 

Der vil fortsat være borger hvis dosering er så svingende, at Maskinel 

Dosisdispensering ikke er egnet, men der vil være en stor andel borgere der 

kan få glæde og sikkerhed med denne løsning. 

Der ses et fald over perioden 2010 – 2014 af andelen af borgere der er på 

Maskinel Dosisdispensering, hvor en af årsagerne kan være FMK (Fælles 

Medicin Kort).

Da Handicaprådet ikke har det nødvendige grundlag for en detaljeret 

beskrivelse af Maskinel Dosisdispensering, er forslaget løftet op til videre 

behandling i Sundhedsudvalget.
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Sagen blev behandlet i Sundhedsudvalgets møde den 9. december 2015, hvor 

gruppeleder Charlotte Lyng, Sundhed og pleje tillige deltog. 

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Der arbejdes videre med 

mulighederne for maskinel dosisdispensering. Sendes til KLU til drøftelse. 

Charlotte Lyng deltager i Handicaprådets møde og giver en orientering om 

maskinel dosisdispensering.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Charlotte Lyng orienterede om dosisdispensering.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen.

Bilag
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4 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 25-01-16 
Sags ID: EMN-2014-00676

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Orientering v/Rikke Løgtved Bruus

a) Status på den ny busterminal. 

b) Tjekliste til vurdering af Tilgængelighed

c) Dansign, Skiltning i forbindelse med Tilgængelighed

d) Nye lokalplaner.

• Lokalplan, Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken, 

FRE.BC.15.13.01

• Kommuneplan tillæg nr. 15.13

• Lokalplan, Skagen Fyr, SFS.B.01.01.01

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag

e) Referat fra møde i Tilgængelighedsudvalget d. 11. januar 2015 (1169897 -
EMN-2014-00676)



Handicaprådet - 25-01-2016 13:30 Side 8 af 16

5 (Åben) Orientering til-fra medlemmerne, sekretariatet 25-01-2016
Sags ID: EMN-2014-00675

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Fra medlemmerne:

Som tidligere aftalt i Handicaprådet giver kursusdeltagere en orientering om udbytte af 

kursusdeltagelsen:

VISO – dec. 2015: Betina Hansen og Irene Hjortshøj

***

KL's Handicap og Psykiatrikonference den 29. november 2016 - sæt 
kryds i kalenderen!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til KL's Handicap- og Psykiatrikonference, som 
afholdes den 29. november 2016 på Hotel Comwell Kolding. 
På hjemmesiden: www.kl.dk/hpkonference2016 vil du på tidspunkt kunne læse mere om 
KL's kommende Handicap- og Psykiatrikonference 2016.
Vi forventer at åbne op for tilmelding til konferencen ultimo august 2016
***

Fra sekretariatet:

Fra: mds@dch.dk [mailto:mds@dch.dk] 

Sendt: 12. januar 2016 13:56

Emne: Det Centrale Handicapråds årsmøde 2. februar

Psssst? 

Har du husket at tilmelde dig til vores årsmøde 2. februar 2016? Hvor vi taler 

om, hvordan vi skaber resultater i fremtidens handicappolitik 

I 2016 er det ti år siden FN’s handicapkonvention blev vedtaget i FN. Det er 

også ti år siden, det blev lovpligtigt for kommunerne at oprette kommunale 

handicapråd. Mens handicapkonventionen er rettighedsbaseret, er 

handicaprådene dialogbaserede. Hvilke resultater kan man opnå med de to 

tilgange og hvordan skaber vi de bedste resultater i fremtiden? 

Som deltager får du ideer og inspiration med hjem til det daglige arbejde med 

at skabe bedre vilkår for mennesker med handicap og du kan være med til at 

komme med idéer til hvad målene for dansk handicappolitik skal være. Dagen 

http://www.kl.dk/hpkonference2016
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bliver et miks af oplæg, debat, afstemninger gennem vores elektroniske 

afstemningsprogram, deltagerdiskussioner i grupper og underholdning. 

Mødet foregår på Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg. 

Mød blandt andre: 

• Social- og indenrigsminister Karen Ellemann. 

• Formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen. 

• Det danske medlem af FN’s handicapkomité Stig Langvad. 

• Vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder Louise Holck 

• Journalist Anja Bo er ordstyrer.

Læs mere om årsmødet på http://dch.dk/content/årsmøde-2016

***

Fra: mds@dch.dk [mailto:mds@dch.dk] 
Sendt: 14. januar 2016 10:03
Emne: Att. handicaprådet 

Nu kommer det Centrale Handicapråds årsberetning for 2014-2015. 

Hvad kan vi gøre ved tillidskløften mellem mennesker med handicap og 

kommunen? Hvad stiller vi op med den lille gruppe børn, som oplever at 

inklusion i folkeskolen er en hård udfordring og hvordan får vi flere 

mennesker med handicap i arbejde?

For første gang kommer det Centrale Handicapråd med anbefalinger i sin 

årsberetning. Her kan myndigheder, beslutningstagere, organisationer og 

andre læse, hvad rådet anbefaler at gøre for at skabe bedre forhold for 

mennesker med handicap i Danmark. 

I 2015 slog Det Centrale Handicapråd alarm over tillidskrisen mellem borgere 

med handicap og kommunerne. I årsberetningen giver rådet blandt andet 

anbefalinger til, hvordan man kan bygge tilliden op igen. Rådet gør også 

status på en lang række vigtige områder for mennesker med handicap som 

inklusion i folkeskolen, adgang til beskæftigelse for mennesker med handicap, 

demokratisk deltagelse og mobilitet. 

”Jeg håber, at vores anbefalinger kan være et konstruktivt bidrag til, at bringe 

Danmarks handicappolitik i den rigtige retning. Hele rådet har bidraget i 

processen med at formulere vores anbefalinger på en lang række centrale 

områder for mennesker med handicap. Jeg håber, at de interessenter, som 

kan gøre noget ved udfordringerne, vil tage årsberetningens anbefalinger til 

sig og meget gerne gå i dialog med os om dem,” siger Annemette Ruth, 

fungerende formand for Det Centrale Handicapråd i forbindelse med 

lanceringen af årsberetningen.

I lighed med sidste år kan man både få de vigtigste pointer fra årsberetningen 

i en letlæst version og i en tegnsprogstolket version.

Årsberetningen finder du på http://www.dch.dk/aarsberetning2014-2015

***

http://www.dch.dk/aarsberetning2014-2015
mailto:mds@dch.dk
mailto:mds@dch.dk
http://dch.dk/content/%c3%95rsm%c2%b0de-2016
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Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Irene Hjortshøj gav en kort orientering fra VISO-konferencen.
Aksel Jensen opfordrede til, at medlemmerne løbende melder ind med tilbud – tilbudene
prioriteres i budgettet til august.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag
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6 (Åben) Status for rehabilitetsvurdering 2015, jf. SEL  83a
Sags ID: EMN-2016-00142

Sagsbehandler: Nancy Olivia Ingleton

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

ÆR/HR/SOU

Sagsfremstilling

Baggrund: 
Ved vedtagelse af servicelovens § 83a1 blev det bestemt, at der indenfor 2 år2

skulle ske rehabilitetsvurdering af samtlige borgere, der modtog ydelser efter 
SEL § 83, i alle kommuner. Dette blev besluttet for at sikre, at borgere med 
funktionsnedsættelse, der modtog ydelser efter SEL § 83, tilbydes et 
rehabiliteringsforløb, hvis et sådant forløb kan forbedre borgerens 
funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter SEL § 83, jf. SEL 
§ 83a stk. 1.

Visitationsenheden i Frederikshavn Kommune påbegyndte 
rehabilitetsvurderingerne af borgere i januar 2015 og rehabilitetsvurderer 
fortsat løbende borgere, der modtager SEL § 83-ydelser.

Statusopgørelse - Januar 2016:
Den seneste status på antallet af rehabilitetsvurderede borgere er fra 11. 
januar 2016. 

Antal borgere i alt, der skal 
rehabilitetsvurderes 2680 100 %

Antal borgere, der er blevet 
rehabilitetsvurderet 968 36 %
Antal borgere, der mangler at blive 
rehabilitetsvurderet 1712 64 %

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen 
til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-01-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

                                        
1 Serviceloven forkortes herefter SEL
2 Dvs. inden udgangen af året 2016
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Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag
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7 (Lukket) Udbudsmateriale vedr. drift af 
Hjælpemiddeldepotet

Beslutninger:
Handicaprådet anbefaler, at udbudsmaterialet godkendes.

Fraværende: Dorte Svendsen

8 (Åben) Orientering om økonomi januar 2016
Sags ID: EMN-2015-00659

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Orientering om økonomi

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretnihng.

Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag

f) Økonomioversigt Handicaprådet - 2016 (753490 - EMN-2015-00659)
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9 (Åben) Punkter til kommende møde den 22-02-16
Sags ID: EMN-2014-00678

Sagsbehandler:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde:

- Ordblindhed – tilbud om undervisning

- Embedslægetilsyn SCN

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
- værdighedsmilliarden  – kommer på et senere møde
- tilbud til udadreagerende demente

Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag



Handicaprådet - 25-01-2016 13:30 Side 15 af 16

10 (Åben) Eventuelt - møde 25-01-16
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning !!

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Ingen bemærkninger

Fraværende: Dorte Svendsen

Bilag
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