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Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for 
Sundhed og Omsorg 2018 
 

 

Handicaprådet har med interesse læst oplægget om kvalitetsstandard for 

Sundhed og Omsorg 2018 og hilser velkommen, at der nu søges etableret 

en bedre sammenhæng mellem budgetprocessen og vedtagelsen af den år-

lige kvalitetsstandard. I forbindelse med høringen skal handicaprådet frem-

komme med følgende bemærkninger: 

 

Handicaprådet vil endnu en gang kraftigt opfordre til, at det direkte kommer 

til at fremgå af pjecen ”Sammen om et bedre liv”, at der kan bevilges prak-

tisk bistand i hjemmet som følge af en varig funktionsnedsættelse/handicap. 

Det bør også fremgå tydeligt, at der kan være grundlag for at bevilge prak-

tisk bistand, også til borgere, som ikke har et plejebehov. Handicaprådet 

skal desuden opfordre til, at kvalitetsstandarden for praktisk bistand indret-

tes, så både bistandens indhold og udmålingen heraf kan tage højde for de 

særlige behov, som er en følge af forskellige funktionsnedsættelser. 

 

Pjecen ”Sammen om et bedre liv” beskriver også muligheden for at få bevil-

get handicapkørsel i Aarhus Kommune. Målgruppen beskrives her på føl-

gende måde: ”For at få handicapkørsel skal du være svært bevægelses-

hæmmet og afhængig af kørestol eller ganghjælpemidler.” Handicaprådet 

finder denne afgrænsning problematisk og vil gerne opfordre til, at der bliver 

mulighed for at bevilge handicapkørsel til alle grupper, der på grund af han-

dicap har problemer med at færdes i byen. Handicaprådet er opmærksom 

på, at en sådan udvidelse af målgruppen vil have økonomiske konsekven-

ser, og rådet skal derfor samtidig opfordre til, at dette ønske prioriteres i for-

bindelse med den kommende budgetlægning. 
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