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Vedrørende: Handicaprådsmøde 
 
Dato: 13. december 2006 kl. 17 
 
Sted: Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1 
 

 
 
 
Næste møde: Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 19.00 – 21.00 i Ny 

Kaffestue på Rådhuset 
 
 

Referat af Handicaprådsmøde 13. december 2006 

 
Mødet blev indledt med en orientering om, at Handicaprådets hjemmeside. 
nu kører på www.handicapraadet.hvidovre.dk. Rådets medlemmer 
efterlyste lidt reklame for den nye hjemmeside, og der er taget kontakt til 
kommunens journalist for at få gjort opmærksom på hjemmesiden, dels på 
Hvidovre Kommunes hjemmeside under ”Nyheder”, dels på kommunens 
side i Hvidovre Avis. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Meddelelser 

Teknisk Forvaltning bad handicaprådet om at stille med to medlemmer til at 
være med til at fordele den af Kommunalbestyrelsen afsatte 
”Tilgængelighedspulje”. DSI medlemmerne i Handicaprådet indstillede 
Lene Holm Pedersen og Torben Olesen. 

3. Bemærkninger til referat fra møde 25. oktober 2006 

Ingen bemærkninger. 

Deltagere: Knud Søndergaard (DSI), Torben Olesen (DSI), 
Helle Kilde (DSI), Helle Mathiasen (DSI), Lene 
Holm Pedersen (DSI), Kim Jørgensen 
(suppleant for Connie Albrechtsen) (DSI), 
Helle Adelborg (KB), Karl-Erik Høholt Jensen 
(KB), Benthe Viola Holm (KB), Susanne Brixum 
(KB), Kenneth F. Christensen (Suppleant for 
Milton Graff Pedersen) (KB) og Kim Østerberg 
(Suppleant for Pernille Falcon) (KB). Anne 
Moebius (SOC), Billy Jensen (Socialpsykiatrien) 
og Trine Schandorff (referent) 
 

Afbud fra:  Grethe Conrad Jørgensen (DSI) og Mette 
Dencker (KB) 
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4. Hvad gør kommunen for at hjælpe borgere med 
sindslidelser? 

- ved leder af Socialpsykiatrien Billy Jensen. 
 
Billy Jensen havde medbragt en lille folder til at understøtte sin orientering 
om det socialpsykiatriske tilbud i Hvidovre Kommune. Denne folder kan 
rekvireres hos Socialpsykiatrien på tlf. 3648 8857. Der kan desuden læses 
om Socialpsykiatrien på deres hjemmeside: 
www.socialpsykiatrien.hvidovre.dk. 
 
Socialpsykiatri er socialt arbejde og sociale omsorgstilbud, målrettet til 
mennesker med sindslidelser. Efter kommunalreformens ikrafttræden er 
socialpsykiatri alene kommunernes ansvar, hvorimod den behandlende 
psykiatri varetages af regionerne. Målsætningen med socialpsykiatrien 
indbefatter, at de sindslidende borgere, der har et behov og et ønske om 
hjælp, tilbydes støtte og omsorg med henblik på at reducere de sociale 
følgevirkninger af sindslidelsen og herigennem sikres mulighed for 
deltagelse i omverdenen. 
 
I Hvidovre Kommune består Socialpsykiatrien af følgende tilbud: 
Samleren, der er et samværs- og aktivitetstilbud for sindslidende borgere i 
Hvidovre Kommune i alderen 18 – 65 år. 
Værestedet ”Gurrevej 31”, der er et kravfrit tilbud om socialt samvær og 
aktiviteter for sindslidende beboere i Bredalsparken. 
Bostøtten, der hjælper den sindslidende med at optræne personlige og 
sociale kompetencer for at kunne klare hverdagslivet i egen bolig. 
Støtte- og kontaktpersonordningen, der retter sig mod de dårligst 
fungerende sindslidende. Socialpsykiatrien påtænker at udvide støtte- og 
kontaktpersonordningen i 2007. Dette med henblik på at forstærke 
indsatsen overfor de mest isolerede borgere gennem opsøgende arbejde. 
 
For de socialpsykiatriske tilbud gælder det, at der foretages en visitation til 
tilbuddene, og i de fleste tilfælde vil borgeren have en diagnosticeret 
sindslidelse. Socialpsykiatrien kan kontaktes alle hverdage, men har ingen 
akut-funktion. I akutte tilfælde henvises til Psykiatrisk Skadestue eller 
Psykiatrisk Udrykningstjeneste (går via vagtlæge). 
 
Handicaprådet spurgte til, hvilke samarbejdsparter Socialpsykiatrien har i 
Hvidovre. 
Socialpsykiatrien har et tæt samarbejde med boligselskaber og 
ejendomsfunktionærer i flere af Hvidovres boligområder, men de arbejder 
fortsat på at udbygge disse relationer, da det er en rigtig god måde at finde 
frem til sindslidende borgere, der isolerer sig. Billy Jensen understregede 
desuden, at Socialpsykiatrien gerne samarbejdede med alle instanser, der 
stødte på sindslidende, der havde behov for hjælp og støtte. 

5. Mødeplan 2007 

Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 19 – 1. ordinære møde. 
 
Marts – april 2007: Temamøde om Teknisk Udvalgs opgaver med fokus på 
tilgængelighed. 

http://www.socialpsykiatrien.hvidovre.dk/
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Efterfølgende er det blevet aftalt, at mødet finder sted torsdag d. 29. marts 
kl. 16 – 18. 
 
Fredag d. 11. maj 2007: Temamøde om handicappolitik. Start og 
sluttidspunkt endnu ikke afklaret, men arrangementet bliver sandsynligvis i 
Avedøre Lejren. 
 
Onsdag d. 5. september kl. 19, 2. ordinære møde. 
 
Onsdag d. 14. november kl. 19, 3. ordinære møde. 
 

6. Handicappolitik 

Helle Adelborg uddelte et notat fra Social- og Sundhedsforvaltningen, der 
kort beskrev, hvilke tilbud der var til handicappede på social- og 
sundhedsområdet i Hvidovre Kommune. Notatet skulle bruges som 
grundlag for diskussion af, i hvilken form handicaprådet ønskede en status 
over eksisterende tilbud. 
 
Samtidig foreslog Helle Adelborg, at Handicaprådet i stedet for at få 
skriftlige notater fortsatte med at invitere relevante nøglepersoner fra 
kommunen til at holde oplæg på handicaprådets møder, samt at 
handicaprådet desuden tog på nogle besøg/henlagde deres møder til de 
steder, hvor der er tilbud til borgere med handicap. 
 
Handicaprådet foretrak den sidste model, som vil blive tænkt ind i 
planlægningen af møder i 2007. 

7. Emner til møde d. 28. februar 2007 kl. 19.00 

- Kommunens handicapafdeling fortæller om organisering og 
ændringer i forbindelse med Kommunalreform. 

- Ved et senere møde er der et ønske om, at leder af Hvidovre 
Kommunes nye Sundhedscenter, Henri Goldstein, kommer og 
fortæller om dette. 

- Evaluering af handicaprådets virksomhed. 

 

8. Evt. 

Intet at bemærke under eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.30, herefter var der fællesspisning. 
 


