
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
og telefontid Onsdag lukket

Til 
Kommunalbestyrelsen

SOCIAL OG SUNDHED
 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 11. februar 2019

Tlf. dir.: 44773496
E-mail: tlo@balk.dk

Kontakt: Tina Lose Jensen

Høring vedr. Ballerup Kommunes udkast til høringssvar til Sund-
hedsaftale 2019-2023

Reformen er meget omfattende, og det er svært at gennemskue, hvilke 
konsekvenser, der vil være for mennesker med handicap.

Regeringens udspil vil sende 60 regionale tilbud og institutioner ud i kom-
munerne. I dag driver regionerne særlige tilbud for mennesker med handi-
cap. Vi frygter, at vi mister de velfungerende tilbud, vi har i dag. Det kan 
betyde en dårligere hjælp til mennesker med de mest omfattende handicap, 
og det kan betyde tab af specialiseret viden og særlige tilbud.

Når små handicapgrupper med komplekse behov har brug for støtte, mener 
vi, det er bedst at samle den specialiserede hjælp centralt. Når en opgave 
er kompleks, skal den ikke håndteres i kommunen.

Vi synes, det er godt, at regeringen har fokus på hjælpemiddelområdet, 
men mener, at samarbejdet bør være obligatorisk. Som det er nu, er hjæl-
pen for forskellig fra kommune til kommune.

Vi mener, at regeringens ambition om at skabe mere sammenhæng i sund-
hedsvæsenet er helt rigtig. Det er, hvad mennesker med handicap og kom-
plekse problemer har behov for. Men samarbejdet sektorerne imellem bør 
bibeholdes.

Når regionsrådene nedlægges, afskaffes den nære demokratiske kontrol 
med sundhedsområdet. Derfor vil brugerinddragelse være ekstra vigtigt.

Det er positivt, at udspillet indeholder en række nye rettigheder til patien-
terne, som styrket vejledning af patienterne, overholdelse af patientrettig-
heder og hjælp til at komme videre til et alternativt behandlingstilbud.

Vi finder, at fokus på patienternes rettigheder er meget positivt. Men det er 
vigtigt at huske den gruppe borgere, som aldrig eller alt for sent kommer 
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ind i sundhedsvæsenet. Man bør være opmærksom på, at sygdom overses 
og behandles for sent blandt mange forskellige grupper af mennesker med 
handicap.

Vi mener, at udspillet inden for psykiatriområdet bør indeholde flere bud på, 
hvordan det store pres på det psykiatriske område skal håndteres. Er der fx 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer på området?

Venlig hilsen 

Handicaprådet
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