Økonomiafdelingen
Kultur- og økonomiforvaltningen
Køge kommune.

Den 13.5.2019

Seniorrådets høringsvar til udbudsmateriale 2019 af brystproteser, parykker og diabetes materiale.
Generelle bemærkninger.
SR vurderer at rammeaftaler, udbudsbetingelser, kravspecifikation m.fl. indeholder relevante krav til
leverandør i henhold til lovgivning ect. samt håndtering af individuel service til brugerne.
SR lægger vægt på at brugernes individuelle behov tilgodeses.

Brystproteser.
SR bemærker at behovet for 2-lags proteser er imødekommet.
Brugere med evt. speciel allergi bør have mulighed for specialsyet protese.
Krav til faglig kompetence bør indgå i aftalen.
Ligeledes aftale om databehandling.
SR ser med glæde at vores forslag i forrige høringssvar mht handicap tilgængelighed ved
prøvestedet nu er indskrevet.

Parykker.
Ændringen vedr. holdbarhed fra 12 til 6. mdr. for kunstfiberparykker er et væsentligt gode for
brugerne.
SR ser tavshedspligten som en vigtig del af aftalen og finder det nødvendigt at ordregiver indhenter
en skriftlig aftale.

Genudbud af diabetes materiale på diabetes produkter til orientering.
Dette udbud er ikke tilsendt SR inden deadline den 26. april 2019.
SR vælger alligevel at vedlægge vores bemærkninger til området set ud fra et brugerperspektiv.
SR har indhentet høringsvaret fra Diabetes foreningen, som vi fuldtud tilslutter os.
Udbuddet til borgere med diabetes bør være sikret adgang til rette- og selvvalgte hjælpemidler samt
brug af frit valg af leverandør.
Mennesker med diabetes type1, type 2 diabetes samt undertyper har mange udfordringer med at
leve op til god egenomsorg for at opnå optimal regulering og forebyggelse af senkomplikationer
som er samfundsøkonomisk dyre. Sygdommen påvirker både familie- arbejdsliv og livskvalitet.
Det er derfor vigtigt at behov for testmateriale tilgodeses udover § 112 i Serviceloven når
behandlende læge foreskriver det.
Udbudsmaterialet bør indeholde krav om dansk sprogbrug og krav om faglige speciale kompetencer
hos bevillingsgivere på området.
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Som bilag til høringsvaret tillader SR sig at notere følgende betragtninger.
Ved gennemlæsning af de 13 skrivelser vedr. aftaler m.m. på de 3 områder opleves ”mange skriv” med ret
enslydende tekst som går igen og ikke beriger overblikket.
Hvis muligt, kunne det forenkles til en standard med enslydende tekst som de 16 kommuner der samarbejder i FUS kan anvende.
Specielle forhold på de 3 områder beskrives hver for sig.
Køge Kommunes kvalitetsstandarder har fået en sådan ny udformning ud fra SR forslag om mindre skriv og
bedre overblik.

