
Høringssvar fra Regionshandicaprådet vedrørende: 
 
Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning 
 
 

 Udviklingsstrategi 
 Styringsaftale 
 Afrapportering vedr. den centrale udmelding omkring borgere med svære spiseforstyrrelser 

 
 
Regionshandicaprådet har med interesse læst Udviklingsstrategi, Styringsaftale og Afrapportering i 
Rammeaftale 2017 og vil gerne takke for invitationen til at afgive høringssvar herom til 
Regionsrådet.  
 
Regionshandicaprådet er optaget af, at alle borgere med handicap oplever  
 

1. at målene om recovery og rehabilitering følges af reel og virkningsfuld hjælp,  
2. at der er sammenhæng i de kommunale og regionale indsatser for borgere med handicap,  
3. at organisatoriske barrierer og vidensbarrierer ikke kommer i vejen for at løse borgernes ofte 

komplekse sundhedsproblemer og psykiske trivselsproblemer, samt  
4. at der opleves en reel borger- og pårørendeinddragelse.  

 
 
Generelle bemærkninger 
 
Regionshandicaprådet noterer sig, at der synes at være fagligt fokus på arbejdet med recovery og 
rehabilitering på tværs og i de enkelte tilbud, at selvom strukturen omkring samarbejdet er 
kompleks og at handicappede i regionen møder barrierer i arbejdet omkring den enkelte borger, så 
er det tværsektorielle samarbejde og samarbejdet i det hele taget i fokus i såvel udviklingsstrategien 
og styringsaftalen. 
 
Dog noterer Regionshandicaprådet sig, at borger- og pårørendeinddragelse slet ikke er på 
dagsordenen. 
 
Det er bredt anerkendt, at velfungerende borger- og pårørendeinddragelse er centralt for at 
visionerne om recovery og rehabilitering kan blive virkelighed for den enkelte. 
 
Regionshandicaprådet vil derfor meget skarpt kritisere, at borger- og pårørendeinddragelse ikke er 
et generelt fokuspunkt, ikke har været genstand for analyse af området og ikke indgår i 
udviklingsstrategien.  
 
 
 
Udviklingsstrategien: Børne- og ungeområdet 
 
Desværre nævnes der intet sted hvordan man tænker borger- og pårørendeinddragelse i arbejdet 
med børne- og ungeområdet. Regionshandicaprådet vil skarpt kritisere det og stærkt anbefale at 
aktiv og reel brugerinddragelse indtænkes i arbejdet med implementeringen af strategien. 
 
Regionshandicaprådet har noteret sig, at kommunerne oplever at flere får psykiatrisk diagnose, at 
diagnoserne stilles tidligere, samt at kompleksitetsgraden i sagerne på børne- og ungeområdet 
opleves fortsat at være stigende. 



 
Aftabuisering, mere opsøgende forældre ved mistrivsel, bedre beskrivelser og udredninger af 
psykiske lidelser hos børn anføres som medvirkende årsager til øget diagnosticering, hvilket 
Regionshandicaprådet glæder sig over. 
 
Dog oplever flere kommuner at et øget antal børn får psykoser, angst, depression, selvskadende 
adfærd, samt ser øget tendens til skolevægring. Det bekymrer Regionshandicaprådet meget. 
 
Det anføres at en større samfundsudvikling, hvor der generelt stilles større, men mere løst 
definerede krav til børn og unge kan påvirke børns og unges psykiske tilstand. Det antydes også, at 
forældre er hurtigere til at søge psykiatrisk diagnosticering af børns problemer.  
 
Regionshandicaprådet finder at denne forklaring synes ”tynd” og anbefaler, at dette analyseres 
dybere. 
 
Kommunerne har øget fokus på at understøtte inklusion i almene læringsfællesskaber, inkorporere 
specialundervisning i almenmiljøet samt på de fleksible indsatser i skole, dagtilbud og hjem.  
 
Regionshandicaprådet er på baggrund af den stigende grad af kompleksitet og flere børn med 
alvorlige problemer bekymret for om strategien i tilstrækkelig grad støtter de enkelte kommuner i 
kompetence- og ressourcemæssigt at iværksætte den mest optimale og mest sammenhængende 
indsats over for disse unge borgere i en virkelighed, hvor økonomien åbenlyst er presset. 
 
I afsnit 3.3.3 beskrives det, at hovedparten af kommunerne oplyser at de ikke har etableret 
forebyggende foranstaltninger som får betydning for planlægningen og udviklingen af de højt 
specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet. Regionshandicaprådet undrer og bekymrer sig over 
at der mangler fokus på vigtigheden af forebyggende foranstaltninger i kommunerne.  
 
I afsnit 3.3 fremgår det, at tendenserne og bevægelserne afføder tre dominerende områder på de 
kommunale dagsordener. Det fremgår dog ikke i afsnittet, hvilke områder der er tale om. 
  
 
 
 
 
Udviklingsstrategien: Voksenområdet 
 
Regionshandicaprådet ser med tilfredshed at der nu er reel øget fokus på kommunernes 
vanskeligheder med at finde egnede tilbud til ældre borgere med komplekse handicap der ikke kan 
imødekommes på botilbuddene og afvises på de almene plejecentre. Det er ofte borgere med 
udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder eller misbrugsproblemer.  
 
Regionshandicaprådet pegede også på denne problemstilling i høringssvaret til Rammeaftalen 2016 
og vil stærkt anbefale, at der nu etableres egnede tilbud til denne specifikke gruppe af borgere. 
 
Af afsnit 4.3.3 Forebyggende foranstaltninger fremgår det dog, at der heller ikke på voksenområdet 
er ret mange kommuner, der arbejder med eller planlægger at arbejde med forebyggende 
foranstaltninger der kunne få indflydelse på planlægningen og udviklingen af de højt specialiserede 
tilbud på området.  
 
Denne tilsyneladende manglende erkendelse af vigtigheden af forebyggende foranstaltninger 
bekymrer Regionshandicaprådet. 



 
 
Udviklingsstrategien: Særligt tema for 2017 
Implementering af fælles målsætning for det tværgående specialiserede område på tværs af 
kommunerne og regionen 
 
Regionshandicaprådet finder det valgte tema både vigtigt og yderst relevant.  
 
Desværre nævnes der intet sted hvordan man tænker brugerinddragelse ind i arbejdet med at 
implementere de fælles målsætninger i kommuner og i region på tværs af det specialiserede område, 
vil Regionshandicaprådet stærkt anbefale at aktiv og reel brugerinddragelse indtænkes i det videre 
arbejde i 2017 med implementeringen af målsætningerne. 
 
 
Udviklingsstrategien: Afsnit 7.1 Kommunikationscentre 
 
Regionshandicaprådet har med interesse læst beskrivelserne af bevægelser og tiltag på regionens tre 
kommunikationscentre. Rådet vil stærkt anbefale at der nu indgås et forpligtende samarbejde 
mellem Kommunikationscentret Hillerød og Kommunikationscentret Region Hovedstaden.  
 
Dette ikke blot for at fremtidssikre centrenes økonomiske bæredygtighed men nok så meget for at 
sikre den faglige bæredygtighed i centrene og sikre at centrene har kompetence og kapacitet til at 
imødekomme behovene hos regionens borgere med kommunikationshandicap.  
 
 
Udviklingsstrategien: Generel bemærkning om de vurderinger, der ligger til grund 
 
Udviklingsstrategien indeholder generelle vurderinger af området baseret på en ”dybdegående 
analyse”, som det nævnes i indledningen. 
 
Regionshandicaprådet har dog noteret sig, at der generelt mangler kildehenvisninger og at 
Regionshandicaprådet ikke har modtaget denne analyse i høringsmaterialet. 
 
Dette vil Regionshandicaprådet hermed kritisere. 
 
Det kan være en forglemmelse, men medfører efter Regionshandicaprådets opfattelse en risiko for 
en skjult subjektivitet i strategien: At viden bruges tilfældigt eller måske ligefrem selektivt til at 
fremme en eller flere bestemte, men ikke nødvendigvis beskrevne dagsordener og holdninger til 
området.  
 
 
Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 
 
Regionshandicaprådet har ingen bemærkninger til aftaler, takstmodeller mm. i styringsaftalen i 
Rammeaftale 2017. 
 
 
Afrapportering vedr. den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 
 
Regionshandicaprådet har med interesse læst Region Hovedstadens afrapportering på dette område. 
Rådet finder det vigtig at der nu kommer tilstrækkelig og reel fokus på de udfordringer der opleves i 
forhold til rehabiliteringsindsatsen over for denne gruppe af borgere. 



 
Rådet anbefaler derfor at der nu etableres et regionalt netværk for spiseforstyrrelser, da Rådet ser et 
sådant netværk som et middel til at fremme det tværsektorielle samarbejde på området, et middel til 
at sikre den tilstrækkelige viden i kommunerne om tilbuddene og indsatserne, et middel til at sikre 
fælles forståelse af ansvars- og opgavefordelingen kommuner og region i mellem samt et middel til 
at sikre, fastholde og udvikle de faglige kompetencer på området. 
 
 
Venlig hilsen  
på Regionshandicaprådets vegne 
 
 
Lea Jensen                                    Anders Dinsen 
formand                                       næstformand 
 
 
 


