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Regionshandicaprådets årlige redegørelse til Regionsrådet - 2018 
Regionshandicaprådet tog i 2018 fat på en ny 4 års periode 2018-2021 med følgende 
sammensætning: 
Ander Dinsen – ADHD Foreningen (Psykiatriens Fællesråd) 
Carsten Hussing – Høreforeningen (Danske Handicaporganisationer) 
Karl Vilhelm Nielsen – UlykkesPatientforeningen og Polioforeningen (Danske 
Handicaporganisationer) 
Lea Jensen – Dansk Blindesamfund (Danske Handicaporganisationer) 
Ole Erling Lærke – Danske Handicaporganisationer Bornholm (Danske 
Handicaporganisationer) 
Peter Roepstorff – LEV (Danske Handicaporganisationer)  
Steen Moestrup – Landsforeningen af Psykiatribrugere LAP (Psykiatriens Fællesråd)  
 
Regionshandicaprådet har konstitueret sig med Lea Jensen som formand og Anders 
Dinsen som næstformand. I 2018 har rådet afholdt 5 møder.  
 
Af fokuspunkter Regionshandicaprådet har arbejdet med kan følgende fremhæves: 
Dialog med de politiske udvalg i Region Hovedstaden: 
Regionshandicaprådet har haft en dialog med Karin Friis Bach, formand for Udvalget for 
Værdibaseret Styring, om hvordan rådet kan spille ind til udvalgets arbejde bl.a. ved at 
bidrage med input til hvordan værdi måles og defineres i fremtiden. 
 
Regionshandicaprådet har endvidere haft en drøftelse med Qasam Nazir Ahmad, formand 
for Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng, om samarbejdsflader mellem udvalget 
og rådet. Der blev bl.a. sat fokus på Regionshandicaprådets kontaktflader med de 
kommunale handicapråd i kommuner hvor det er vanskeligt at skaffe lokaler til ny 
praktiserende læge. Et andet fokusområde var ulighed i sundhed hvor ”one size fits all”-
tankegangen spiller dårligt sammen med sammenhængende forløb for borgere med 
handicap. Desuden blev der sat fokus på udsatte borgeres behov i forhold til 
konsultationer hos egen læge – eksempelvis behov for ekstra tid v. konsultationen, behov 
for at have bisidder med mm. 
 
Begge de ovennævnte drøftelser har været yderst udbytterige – for såvel 
Regionshandicapråd som for de involverede politikere. 
 
Regionshandicaprådet finder det rigtig positivt, at Region Hovedstaden har fokus på de 
mange problemstillinger vedr. ulighed i sundhed. 
 
Sundhedsplatformen: 
Regionshandicaprådet følger debatten om og implementeringen af Sundhedsplatformen. 
Dette sker ved orienteringer på rådets ordinære møder og ved rådets repræsentation i SP 
Dialogforum. Det er vigtigt for rådet at fastholde dette fokuspunkt for at bevare 



patientvinklen på mulighederne i Sundhedsplatformen, særligt for handicappede og 
udsatte grupper. 
 
Tilgængelighed til regionens bygninger, digital tilgængelighed og introduktionskurser: 
Regionshandicaprådet har drøftet de to redegørelser til Udvalget for Forebyggelse og 
Sammenhæng vedr. handicaptilgængelighed til regionens bygninger, IT-systemer og 
introduktionskurser til nyansatte. Efterfølgende afleverede rådet dets kommentarer til 
udvalget med bemærkninger og input til regionens videre arbejde på det 
tilgængelighedsmæssige område. 
 
Endvidere har Regionshandicaprådet haft en drøftelse af regionens konkrete arbejde med 
at sikre god digital tilgængelighed til dens hjemmeside samt til Min Sundhedsplatform med 
specialkonsulenten i Patient- og borgerkommunikation i Center for Kommunikation. 
 
Regionshandicaprådet modtog på dets sidste møde i 2018 en status på regionens 
hospitalsbyggerier fra enhedschefen i Plan og Byg i Center for Ejendomme for at 
understøtte rådets fokus på at sikre tilgængeligheden i de nye byggerier. 
 
Andre fokusområder: 
Da det er vigtigt for Regionshandicaprådet at regionen møder alle dens borgere i 
øjenhøjde finder rådet det meget positivt at kunne konstatere at regionen nu har nedbragt 
anvendelsen af tvang inden for det psykiatriske område. 
 
Afslutningsvis vil Regionshandicaprådet bemærke at det finder det ganske 
utilfredsstillende at rådets medlemmer (i modsætning til i forrige periode) udelukkende kan 
få transportgodtgørelse ved deltagelse i ordinære møder. Konsekvensen af dette er, at 
nogle af rådets medlemmer nu er blevet afskåret fra at deltage i dialogmøder, 
inspirationsmøder o. lign. 
 
Høringssvar: 
I 2018 har Regionshandicaprådet afgivet følgende høringssvar: 
Praksisplan for Speciallægehjælp 2018-2021 
Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningen 
 
Deltagelse i dialog- og inspirationsmøder: 
Medlemmer af Regionshandicaprådet har i 2018 deltaget i: 
Dialogmøde om ny hospitalsplan i Region Hovedstaden 
To dialogmøder om nye sundhedsaftaler  
Treårsplan 2020-2022 for udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden 
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