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Den 14. juni 2019
Handicaprådet

Til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Handicaprådets høringssvar vedr. SKI-udbud af genbrugshjælpemidler
og udbud af bleer
Handicaprådet takker for høringsmaterialet samt mødet af 7. juni 2019 vedr.
SKI-udbud af genbrugshjælpemidler og udbud af bleer. Det er
Handicaprådets opfattelse, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens
kvalitetsspecifikationer, vil sikre, at der indkøbes produkter af høj kvalitet,
således at borgerne vil få leveret hjælpemidler, der er holdbare og
genbrugsegnede. Det samme gør sig gældende i forhold til indkøb af bleer.
SKI-udbud af genbrugshjælpemidler
For så vidt angår indkøb af genbrugshjælpemidler, understreger
Handicaprådet vigtigheden af, at hjælpemidlerne skal kunne vaskes på høje
grader, således at de kan desinficeres for bakterier, inden de skal genbruges
af en ny borger. Generelt er det Handicaprådets holdning, at hjælpemidlerne
skal være af høj kvalitet og have høj sikkerhed. Dette indebærer bl.a., at
hjælpemidlerne skal være både robuste og praktiske, således at eksempelvis
en rollator let kan foldes sammen og transporteres. Ligeledes skal
hjælpemidlerne have god holdbarhed og stabilitet, således at de kan benyttes
på ujævne underlag, herunder bl.a. brosten, som er anvendt i store dele af
København. I forlængelse heraf finder Handicaprådet det vigtigt, at der er let
tilgængelighed til at få hjælpemidlerne repareret samt fremskaffe reservedele
i forbindelse med reparationer, på trods af at hjælpemidlerne måtte være
produceret i andre EU-lande.
Udbud af bleer
For så vidt angår udbud af bleer, forstår Handicaprådet, at Københavns
Kommune laver deres eget udbud og dermed ikke er en del af SKI-udbuddet.
Jf. Hjælpemiddelcentrets kravsspecifikationer til produkternes ydelse,
herunder produkt og levering, forventes det at bleerne leveres til borgerens
dør, i en diskret indpakning. Overordnet set er det Handicaprådets indtryk, at
Hjælpemiddelcentret vil indgå den bedst mulige aftale, og dermed sikre
indkøb af bleer af høj kvalitet, som har høj sugeevne samt god komfort og
som lever op til kravene i kommunens kvalitetsstandarder.
Afsluttende bemærkning
Handicaprådet opfordrer til, at der i forbindelse med udarbejdelse af
fremtidige udbud på hjælpemiddelområdet, tidligere i processen inviteres
brugerrepræsentanter fra relevante handicaporganisationer til høring af
udbudsmaterialet. Handicaprådet hjælper gerne med at henvise til relevante
handicaporganisationer ved de enkelte høringer, herunder etablering af
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kontakt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og de relevante
handicaporganisationer.
Handicaprådet står naturligvis til rådighed, såfremt Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen har behov for at drøfte ovenstående yderligere.
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