
 

 

’Mere Lighed i Sundhed 

… for Mennesker med Funktionsnedsættelser’ 

Konference for Kommunale Handicapråd i Region Hovedstaden 

Mandag 8. maj 2017 kl. 14.00-19.00 

Salen på Kellersvej 11, 2860 Søborg 

 

Formålet med konferencen er at bidrage til inspiration på tværs af handicapråd og kommuner om 

kommunernes politikudvikling og handicaprådenes arbejde for mennesker med funktions-

nedsættelser.  

Deltagende handicapråd opfordres derfor til at medbringe udstillingsmateriale om projekter, 

politikker eller andet arbejde, som det lokale handicapråd har været involveret i, og som kan være 

til inspiration for andre handicapråd. Udstillingsområdet er stort, og der er rig mulighed for kreativ 

præsentation af de forskellige handicapråds arbejder. Kontaktoplysninger vedrørende dette står 

under de praktiske detaljer nederst i invitationen. 

Se de praktiske detaljer nederst i invitationen. 

 

Program (med forbehold for ændringer)  

Programmet er tilrettelagt i samarbejde mellem Gladsaxe Handicapråd, DH og KL. 

Kl. Indlæg Oplægsholder 
14.00 Velkomst v. Jens Barfoed, formand for 

Gladsaxe Handicapråd 
 

14.10 Velkommen til Kellersvej – stedet, hvor 
fremtidens handicapboliger bliver bygget 
 
Hør et kort oplæg om vision 2020 for Kellersvej og 
hvordan Gladsaxe Kommune arbejder med omvendt 
inkluderende fællesskaber og af-institutionalisering. 
 

v. Susanne Palsig, formand for 
Sundheds- og Handicapudvalget i 
Gladsaxe Kommune og Kristian 
Wedel Andersen, leder af Gladsaxe 
Kommunes Handicaptilbud 



14.25 Analyser viser, at mennesker med 
funktionsnedsættelser lever kortere og har 
dårligere livskvalitet end andre 
 
Hvilke sygdomme rammer mennesker med 
funktionsnedsættelser, og hvorfor har de flere 
helbredsproblemer end andre? Hvordan kan vi indrette 
vores sundhedsvæsen, så det favner alle (både borgere 
med og uden funktionsnedsættelser)? 
 

v. Knud Juel, professor, ph.d. ved 
Statens Institut for Folkesundhed, 
Syddansk Universitet 

14.55 Kort drøftelse ved bordene 
 

15.00 Mere lighed i sundhed handler bl.a. om, at der 
skal være lige adgang til behandlings- og 
forebyggelsestilbud for mennesker med 
funktionsnedsættelser 
 
Hvordan hjælper vi mere lighed på vej? Hvad er 
anbefalingerne i FN’s Handicapkonvention omkring 
tilgængelighed? 
 

v. Sif Holst, næstformand i Danske 
Handicaporganisationer 

15.20 Pause med kaffe, te, vand, frugt og kage 
 

16.00 En af visionerne i sundhedsaftalen for region 
Hovedstaden for perioden 2015-2018 er, at 
sundhedsvæsenet skal bidrage til at skabe mere 
lighed i sundhed 
 
Hvordan implementeres visionen i praksis hos det 
regionale / kommunale sundhedsvæsen og de 
praktiserende læger? Som et led i arbejdet forventer en 
række kommuner at arbejde med et projekt om 
patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. I 
oplægget vil Tina Roikjer Køtter komme ind på, hvad 
der skal arbejdes med i praksis.  
 
Har samarbejdet fokus på borgere med nedsat 
funktionsevne? Hvem hjælper borgere med nedsat 
funktionsevne med at bane vejen igennem sundheds-
væsenet til den forebyggende og sygdomsbehandlende 
behandling? Hvordan vil projektet bidrage til, at der 
skabes et sikkerhedsnet for de ressourcesvage borgere?  
Hvilke påvirkningsmuligheder har de kommunale 
handicapråd og det regionale dialogforum? 
 

v. Tina Roikjer Køtter, sundhedschef 
i Ballerup Kommune 
 

16.20 Hvordan kan man arbejde med tidlig opsporing af 
livsstilssygdomme og andre sygdomme fx demens 
hos mennesker med funktionsnedsættelser?  

v. Eva Burchard, KL, Center for 
forebyggelse i praksis 
 



 
Hvilke udfordringer er der? Hvilke muligheder er der? 
 
Eva Burchard vil komme ind på, hvad man skal være 
opmærksom på som kommune, hvis man vil opbygge en 
socialfaglig praksis, der har fokus på en tidlig opsporing 
af livsstilssygdomme hos mennesker med nedsat 
funktionsevne.  
 
KL er ved at forsøge at starte et udviklingsprojekt, som 
netop skal udarbejde en håndbog i, hvordan man kan 
gribe opgaven an. 
 

16.35 Kort drøftelse ved bordene 
 

16.40 Præsentation af KRAM-faktorerne og arbejdet 
med forebyggelse i Gladsaxe Kommune 
 
Hvordan sikrer man lige adgang til sundhedstilbud-
dene? Hvilke udfordringer er der? Og hvordan arbejder 
man konkret med at bygge bro mellem den ressource-
svage borger og sundhedstilbuddene? Får vi fat i de 
rigtige borgere? Og møder vi borgerne om det, de 
oplever som deres behov?  
 

v. Steen Rank Petersen, 
sundhedschef i Gladsaxe Kommune 

16.55 Kort drøftelse ved bordene 
 

17.00 Skal ulighed bekæmpes med mere ulighed? 
 
Er vores måde at organisere sundhedsindsatsen på med 
til at skabe mere ulighed i sundhed? Er arbejdsdelingen 
og samarbejdet om de komplekse borgere mellem 
sygehus, kommune og de praktiserende læger med til 
at skabe mere ulighed i sundhed? 
 

v. Torben Mogensen, fhv. 
vicedirektør for Hvidovre Hospital 

17.15 Kort drøftelse ved bordene 
 

17.20 Pause med kaffe, te, vand og fingersandwiches 
 

18.00 Kostpolitik på botilbud i Gladsaxe Kommune 
- nemt at skrive - svært at efterleve  
 
 

v. Tonie Hansen, områdeleder i 
Gladsaxe Kommune 
 

18.15 Kan man være udviklingshæmmet håndbold-
spiller? 
 
Hør hvad der skal til, og hvordan Pernille Lindholm på 
frivillig basis har etableret et håndboldhold i Gladsaxe 
Kommune, og hvad det betyder for spillerne. 

v. Pernille Lindholm, træner for AB 
Special og Pernille Thomsen, 
hjælpetræner for AB Special 



 

18.30 Præsentation af det frivillige Recovery-projekt 
mod ensomhed hos psykisk sårbare, hvor man 
arbejder målrettet med at uddanne frivillige 
mentorer med egen erfaring 
 
Mød projektleder og en nyuddannet mentor. 
 
 

v. Kirsten Hove, SIND, Eva Zeuthen, 
projektleder i Gladsaxe Kommune, 
samt en nyuddannet mentor i 
Frivilligprojektet 

18.50 Opsamling på dagen og tak for i dag v. Trine Græse, næstformand i 
Gladsaxe Handicapråd 

 

  



Praktiske oplysninger: 

Tilmelding: Link til tilmelding – senest 03.05.2017 - oplys venligst Kommune 

Betaling: Det koster 100,00 kr. pr. deltager til forplejning under konferencen - oplys venligst EAN 

nummer og Kommune ved tilmelding til brug for elektronisk fakturering 

Kørevejledning: https://maps.google.dk 

 

Offentlig transport:  

1. S-tog til Buddinge Station og til fods ca. 1,2 km. (ca. 19 min.) 

eller 

2. Bus 300S ved stoppested Gammelmosevej (Buddingevej) og til fods ca. 500 m. (ca. 9 min.) 

Parkering: Ved tilmelding oplys gerne om behov for handicapparkering, så der er en reserveret 

parkeringsplads tæt på indgang til foredragssalen. 

Udstillingsmateriale: Ved tilmelding oplys venligst at der medbringes udstillingsmateriale. Har du 

spørgsmål om eventuelt velegnet materiale, er du velkommen til at kontakte Susanne Dissing Birch på 

telefon 3957 5507 eller sudibi@gladsaxe.dk. 

Spørgsmål: Spørgsmål om konferencen kan stilles til: handicapradet@gladsaxe.dk 

https://gladsaxe.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=e14fb37e-48af-41c1-8215-cfcaa2ac058d&r=KursusValg.aspx?id=47790
https://maps.google.dk/
mailto:handicapradet@gladsaxe.dk

