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Forside: Tim 
Wardman fra Scle
roseforeningen 
deltog sammen 
med Dansk Han
dicap Forbund i 
en studierejse til 
Tyskland. Foto: 
Claus Jensen.
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ER  EKSOSSKELETTER.

DANMARKS FORSORGSMUSEUM ER ET VIGTIGT MUSEUM.
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MAN VED ALDRIG, 
HVILKE KORT MAN  
FÅR PÅ HÅNDEN…

Sådan er livet – og sådan er det med 
funktionsnedsættelser. Nogle fødes 
med funktionsnedsættelser, og andre får 
dem senere i livet. Og uanset hvordan, 
så vil vi alle på et eller andet tidspunkt 
igennem livet komme i berøring med de 
udfordringer og det handicap, som følger 
med en funktionsnedsættelse. Det kan 
skyldes, at vi selv er direkte berørt, at vi 
er pårørende, at vi er kollegaer, venner, 
eller at vi er i berøring med hinanden i 
lokalsamfundet.

Når man på den ene eller anden måde 
er berørt af funktionsnedsættelser og 
deraf følgende handicap, så bliver mange 
overraskede over, hvor stort et pres der 
egentlig er på handicapområdet.

Og presset er stort – meget stort! Reali-
teten lige nu er, at vi kæmper ’fra hus til 
hus’ for at hjælpe vores medlemmer, som 
ikke kan få den støtte, de har brug for og 
derfor efterlades til en passiv tilværelse.

Samtidig kæmper vi for at lægge pres på 
politikerne og give dem viden om reali-
teterne – altså om de udfordringer, som 
vores medlemmer støder på hver eneste 
dag. At udføre dette arbejde kræver, at 
vi er så mange som muligt, der står sam-
men – både medlemmer og støttemed-
lemmer, for jo flere vi er, desto bedre 
bliver vores forudsætninger for at kunne 
hjælpe flere.

Og hvad laver en organisation som Dansk 
Handicap Forbund? Faktisk kan det siges 
ret kort. Vi er et stærkt netværk på han-
dicapområdet. Viden er vores råstof og:

• Vi sikrer, at politikerne lytter, når men-
nesker med handicap deler deres hi-
storier.

• Vi giver mennesker med handicap vi-
den om love og regler, så de kan få den 
rette hjælp fra starten.

• Vi hjælper mennesker med handicap 
gennem vores rådgivning og bisidder-
ordning.

• Vi giver nyskadede håb for fremtiden.
• Vi sikrer et socialt fællesskab for flere 

med handicap.

Alt dette er helt afgørende for de men-
nesker, det handler om, og vi vil gerne 
kunne hjælpe flere. Derfor er der brug 
for, at vi alle står sammen om at få flere 
medlemmer – både ordinære medlem-
mer, men også støttemedlemmer. Derfor 
vil jeg opfordre alle til at gå ud og prikke 
til venner, bekendte, lokale forretnings-
drivende og mange andre  og bede dem 
om at slutte op om vores kampagne 
for at samle flere om den fælles sag: 
At skabe et liv med lige muligheder for 
mennesker med handicap.

Du kan gøre en forskel ved at finde et 
til to nye støttemedlemmer og få ra-
bat på dit eget medlemsskab. Du kan 
få kampagnemateriale til uddeling på 
sekretariatet, eller du kan henvise de 
interesserede til hjemmesiden www.
manvedaldrig.dk.

Din indsats kan gøre en afgørende for-
skel for mennesker med handicap og 
husk: Man ved aldrig, hvilke kort man får 
på hånden, men sammen er vi stærke.

Susanne Olsen
Landsformand

 

Sjov motion for alle

Tag på højskole!

Kom på scenen til Sølund festival

Drammelstrupvej 15  •  Tirstrup  •  8400 Ebeltoft  •  Tlf. 87 52 91 20   •  www.djfh.dk • post@djfh.dk

KOM I FORM
De første 12 uger har vi udover de almindelige fag 
fokus på træning og bevægelse. Måske vil du med 
på vores studietur til Sverige og stå på ski? 
Måske skal du have en personlig 
træningsplan?
 
PÅ SCENEN
Til maj har højskolen 20 års jubilæum, 
og det skal fejres med en stor fest for alle gamle 
elever og venner af huset. Her kan du komme på 
scenen og spille hvis du vælger musiklinjen. 
Senere skal hele skolen til Sølund Festival 
hvor musiklinjen også skal optræde.
 
TILMELD DIG NU
Vil du være sikker på en plads på forårsholdet
så tilmeld dig nu og læs mere på

 www.djfh.dk/foraar2022 

Langt højskoleophold i foråret fra 2. januar eller 3. marts

Tilmeld dig 12/24 uger eller et helt skoleår

Tag med på studietur til Sverige

 LEDER
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VIDSTE 
DU, AT?
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DOT, Din Offentlige Transport, som 
står bag den offentlige transport på 
Sjælland og øerne, lige nu tester 
en ny billetapp i samarbejde med 
fx  DSBs handicappanel og Movias 
tilgængelighedsforum. Den nye bille-
tapp skal være klar til brug i 2022, og 
den skal være let at benytte for alle.

Kræftramte har større sandsynlighed 
for at blive i job, hvis arbejdspladsen 
tilbyder fleksible arbejdsforhold, og 
for særligt de lavt uddannede er flek-
sibiliteten en gevinst. Det viser en ny 
undersøgelse blandt mere end 3.000 
personer med kræft. som VIVE – Det 

Dårlig P-skiltning: Hjælp os 
med at finde skiltene
På side 46 i dette blad skriver vi 

historien om Kim WeissPoulsens 

borgerforslag, der vil gøre op med 

forvirrende regler og dårlig skiltning 

på landets handicapparkeringsplad

ser. I borgerforslaget foreslår han 

og de øvrige forslagsstillere, at man 

ændrer lovgivningen, så private par

keringsselskaber skal følge de 

samme lempelser for handi

capparkering, som loven 

dikterer på offent

lige parkerings

pladser.

Hos Danske Private Parkeringssel

skabers Brancheforening, DPPB, er 

man betænkelig ved en lovændring. 

I stedet opfordrer man bilister, der 

oplever dårlig 

eller forvir

rende 

skiltning på pladserne, til at klage.

På redaktionen vil vi gerne doku

mentere problemet med dårlig skilt

ning på handicapparkeringspladser 

rundt om i landet, og til dét har vi 

brug for din hjælp.

Oplever du dårlig eller forvirrende 

skiltning på din lokale handicappar

keringsplads, som er ejet af et privat 

parkeringsselskab, så hører vi meget 

gerne om det.

Du kan sende billeder af den 

dårlige skiltning til journalist Mads 

Stampe på mail: mads@danskhan

dicapforbund.dk eller direkte på 

sms til telefonnummer 60 66 67 58. 

Vigtigt: Husk at skrive adressen, så vi 

kan dokumentere, hvor skiltet befin

der sig.

Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd – har udarbejdet. 
Undersøgelsen bygger på spør-
geskemaer og registerdata blandt 
3.285 personer mellem 30 og 60 år, 
der blev diagnosticeret med bryst-, 
kolon- eller modermærkekræft fra 
2006 til 2008. Læs mere på https://

www.vive.dk/da/nyheder/2021/
fleksible-arbejdsforhold-fastholder-
kraeftramte-i-job/

Forbrugerombudsmanden har poli-
tianmeldt parkeringsselskabet Easy 
Park for at have overtrådt markedsfø-
ringslovens forbud mod vildledning. 

Efter Forbrugerombudsmandens 
opfattelse har Easy Park blandt andet 
skjult, at der betales et gebyr til Easy 
Park på 15 procent oven i parkerings-
prisen, når forbrugerne anvender 
Easy Parks app. Læs mere på www.
forbrugerombudsmanden.dk

Foto: Colourbox.

Amager Naturpark i kørestol
Helga Mark er nyvalgt til bestyrelsen 

i Københavnsafdelingen i Dansk 

Handicap Forbund, hun bor i Øresta

den tæt på Naturpark Amager, hvor 

hun ofte kører ture på sin minicros

ser. ”Der er flere steder på Kalvebod 

Fælled, hvor man godt kan komme til 

med sin kørestol og nyde naturens 

leben, krig og fred. Jeg er selv på 

grund af kronisk nervebetændelse 

og adskillige operationer afhængig 

af min minicrosser. Jeg kører tit på 

kryds og tværs af fælleden og synes, 

at denne oplevelse er noget, som 

andre med handicap også burde op

leve,” siger hun til Handicapnyt.

Hun har indledt et samarbejde med 

Naturpark Amager, som har optaget 

en video med hende på nogle ruter 

på Kalvebod Fælled, hvor hun kører 

på stier og steder, som, hvis man ikke 

ved bedre, kan virke uoverkommelige 

for kørestolsbrugere. ”Men det er de 

ikke, og det er en stor oplevelse, når 

man kommer ud på dem. På ruterne 

kan man opleve sommerfugle, insek

ter, små fugle, rovfugle, dådyr, kreatu

rer og heste,” siger hun. 

Du kan se videoen: ”Naturpark 

Amager i kørestol”, på Naturpark 

Amagers YouTubekanal eller 

via dette link https://youtu.be/ 

L093JmtAGvw

Postnummerlotteri:

Den hjælp, du kan få, afhænger 
af den kommune, du bor i
Hvis du har et handicap, en psykisk 

sygdom eller måske misbrugspro

blemer, så er din livskvalitet helt 

afhængig af, hvilken kommune du 

bor i. Det viser en ny opgørelse af de 

kommunale nøgletal.

Der er nemlig stor forskel på, hvor 

mange penge kommunerne bruger 

per borger. 20 kommuner bruger un

der 20.000 kroner per borger, og 19 

bruger over 30.000 kroner per borger.

Det skriver FOA i en pressemed

delelse.

På landsplan er det Dragør kom

mune, der ligger absolut i bund med 

hensyn til udgifter per borger på det 

specialiserede socialområde med 

14.472 kroner per borger i 2021, 

mens Lolland som højdespringer 

budgetterer med at bruge 54.721 

kroner per borger. Det specialiserede 

socialområde omfatter psykiatri, 

handicap  og udsatte områ

det. Det er de allersvageste 

blandt borgerne. Det er ud

satte børn og unge, borgere 

med handicap og psykiske 

lidelser. Det er hjemløse og 

mennesker med misbrugs

problemer.

Landsformand for Dansk 

Handicap Forbund, Susanne 

Olsen, udtalte sig på bag

grund af tallene til TV2 Lorry 

i oktober. Vi har lagt link til 

indslaget på Handicap-nyt 

EKSTRA, hvor interesserede 

kan se det. På Handicap-nyt 

EKSTRA har vi desuden lagt et link 

til et kort, som viser udgifterne i alle 

kommuner i Danmark.

Foto: Colourbox.

Privatfoto. Helga Mark er 
glad for Naturpark Amager.
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Udgivelses-
plan for 
Handicapnyt 
2022
Nr. 1: Deadline 4. januar. 

Hos læserne den 18. februar.

Nr. 2: Deadline 22. marts. 

Hos læserne den 6. maj.

Nr. 3: Deadline 9. maj. 

Hos læserne den 24. april.

Nr. 4: Deadline 8. august. 

Hos læserne den 23. september.

Nr. 5: Deadline den 25. oktober. 

Hos læserne den 10. december.

Ny rapport fra Passagerpulsen: 

Danskerne og kollek-
tiv transport 2021
Passagerpulsen under Forbruger

rådet Tænk har offentliggjort en 

befolkningsundersøgelse med titlen 

”Danskerne og kollektiv transport 

2021”. Passagerpulsen har under

søgt danskernes forhold til kollektiv 

transport efter coronaepidemien, 

som forhåbentligt snart er forbi. 

Deltagerne blev bedt om at tage stil

ling til en række emner i håbet om 

at kunne videregive input til beslut

ningstagere hos trafikvirksomheder

ne, politikere, embedsværket, m.fl., 

til brug for den videre udvikling af 

kollektiv transport og med udgangs

punkt i danskernes oplevelser, øn

sker og behov.

Blandt resultaterne er, at 

• Syv ud af ti danskere vil bruge den 

kollektive transport mere, hvis 

der sker forbedringer. Tre ud af ti 

vil bruge den en del eller meget 

mere. Blandt de unge er potentialet 

endnu større.

• Seks ud af ti danskere mener ”slet 

ikke” eller ”i mindre grad”, at kol

lektiv transport kan opfylde deres 

transportbehov, når de pendler.

• Hvis knude

punkter skal 

være attraktive 

at benytte, skal 

følgende faci

liteter være til 

stede:

– Toilet (63 % 

svarer dette)

– Gratis bilpar

kering (50 %)

–  Mulighed for 

at købe mad og drikke i venteti

den (45 %)

–  Behagelige ventesale/venteområ

der (44 %)

• 52 % foretrækker et toilet på sta

tionen, der er rent ni af ti gange til 

fem kr. pr. besøg, frem for et gratis 

toilet, hvor man ikke kan være sik

ker på rengøringsstandarden.

En anbefaling i rapporten er, at der 

skal ske forbedringer med tilgænge

ligheden, samt at der skabes en klar 

og samlet ansvarsfordeling for ud

vikling og vedligehold af stationerne 

og de omkringliggende områder. I 

dag er ansvaret fordelt ud over DSB, 

Banedanmark, kommuner, regioner 

og i nogle tilfælde endnu flere ak

tører. Ansvaret for stationerne bør 

forenkles og samles, således at per

roner, stationsbygninger, forpladser, 

parkering og adgangsveje planlæg

ges og drives i sammenhæng.  Rap

porten indeholder mange andre in

formationer og anbefalinger. Du kan 

læse rapporten på Passagerpulsens 

hjemmeside.

Midttrafik indfører krav om 
elektriske ramper i kommende 
busudbud
Midttrafiks bestyrelse har besluttet, 

at der i fremtidige udbud skal være 

krav om montering af elektroniske 

ramper i fabriksnye busser med lav 

indstigning. Det glæder bestyrelses

formand Claus Wistoft. ”Midttrafik er 

løbende i dialog med handicaporga

nisationer. Vi ved, at det har stor be

tydning for kørestolsbrugere at være 

selvhjulpne og uafhængige af hjæl

pere, når de skal med bussen. Derfor 

er bestyrelsens beslutning i dag et 

stort skridt i Midttrafiks arbejde for 

at gøre bussen tilgængelig for alle.” 

siger han i en pressemeddelelse.

Det nye krav medfører, at bus

serne bliver mere tilgængelige 

for kørestolsbrugere. Montering 

af elektroniske ramper vil ske lø

bende i takt med udskift

ning af de nuværende 

kontraktbusser.

Allerede nu har 

bybusserne i Her

ning elektroniske 

kørestolsramper, 

og det er dem, der 

skal være flere af i fremtiden 

efterhånden, som de nuværende 

kontrakter sendes i udbud. Men først 

i 2035 kan kørestolsbrugere i hele 

Midttrafik være sikre på, at der er 

elektroniske ramper, når de skal med 

bussen. Kunderne vil løbende blive 

orienteret om, hvilke busser der har 

den type ramper. 

Elektroniske ramper fungerer ved, 

at der både udvendigt og indvendigt 

i bussen er monteret en knap med 

et kørestolslogo. Når en kunde tryk

ker på knappen, bliver chaufføren 

orienteret om, at rampen skal skydes 

ud og bussen skal sænkes. Det sker 

fra chaufførens plads, så chaufføren 

ikke skal forlade bussen. 

Ni ud af ti søger information om 
sundhed og sygdom på nettet
Tilliden til det danske sundhedsvæsen 

er høj. 64 procent siger, at de har me

get høj eller høj tillid til sundhedsvæ

senet, mens kun syv procent siger, at 

deres tillid til sundhedsvæsenet er lav.

Ni ud af ti går på nettet for at søge 

information om sundhed og sygdom. 

Men mere end hver tredje har svært 

ved at gennemskue, om de skal stole 

på den information, de får online. 

Derfor er de meget opmærksomme 

på, hvem afsenderen af informatio

nen er, og en tredjedel vil helst have 

anbefalinger fra lægen til, hvor de 

kan søge mere information.

Det viser en undersøgelse, sund

hed.dk lavede via Epinions Dan

markspanel tidligere på året blandt 

1220 danskere i alderen 1575 år, 

ifølge en pressemeddelelse.

Det er især de unge, der søger in

formationer på nettet om symptomer 

og behandlingsmuligheder, mens 

de ældre i højere grad skriver deres 

spørgsmål ned, inden de skal til læ

gen. 40 procent søger informationer 

online om sygdomme og symptomer, 

inden de kontakter en læge.

To ud af tre synes, det er vigtigt at 

have let adgang til sine sundheds

data, så de selv kan se deres svar 

på eksempelvis blodprøver, se hvad 

der står i deres journal, og selv kan 

holde øje med deres recepter og 

forny dem.

Passagerpulsen 2020    Kapitel 1 — Danskernes holdning til kollektiv transport1

Danskerne og
kollektiv transport 2021
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Milliardgevinst for samfundet 
at få flere mennesker med 
handicap i arbejde

Danske virksomheder mangler i stor 

grad arbejdskraft. Samtidig står alt 

for mange kvalificerede personer 

med handicap uden for arbejdsmar

kedet. En rapport fra COWI lavet for 

Det Centrale Handicapråd viser, at 

der er store gevinster at hente, hvis 

flere mennesker med handicap kom

mer i beskæftigelse

Således lyder det, at hvis blot én 

procent flere med handicap kom

mer i ordinær beskæftigelse, er der 

13,9 mia. i samfundsøkonomisk ge

vinst og 8,5 mia. i budgetøkonomisk 

gevinst at hente over ti år. Hvis de 

kommer i fleksjob, er der 3,9 mia. kr. 

at hente.

Dansk Handicap Forbund har over 

de senere år arbejdet intenst med at 

åbne arbejdsmarkedet mere for men

nesker med handicap, blandt andet 

via samarbejder, netværksmøder og 

erfaringsudveksling mellem jobsø

gere og med ansatte på jobcentre 

forskellige steder i landet. Dansk 

Handicap Forbund har påbegyndt det 

arbejde, fordi det over en lang årræk

ke er dokumenteret, at mennesker 

med handicap halter bagefter, når det 

kommer til beskæftigelse. I 2019 var 

58 procent af mennesker med han

dicap fx i beskæftigelse  tilsvarende 

var 84 procent uden handicap i be

skæftigelse. Det viser tal fra VIVE.

Formand for Det Centrale 
Handicapråd genopstiller ikke
Liselotte Hyveled har meddelt social 

og ældreminister Astrid Krag, at hun 

ikke ønsker at blive genudpeget 

som formand for Det Centrale 

Handicapråd til en ny fireårig periode 

pr. 1. januar 2022.

”Jeg har brugt lang tid 

på at overveje min fremtid. 

Handicapområdet ligger mig stadig 

meget nært, og netop derfor har 

jeg valgt at meddele Astrid Krag, 

at jeg ikke ønsker genudpegning,” 

siger formand for Det Centrale 

Handicapråd Liselotte Hyveled i en 

pressemeddelelse.

Liselotte Hyveled vil fortsat 

arbejde for at forbedre mennesker 

med handicaps vilkår. Det bliver dog 

i rollen som erhvervsleder, og netop 

den funktion har været et tveægget 

sværd i forhold til rollen som 

formand i den politiske verden.

”Som erhvervsleder er der ikke 

ret langt fra tanke til handling. 

Desværre har det vist sig ikke at 

være tilfældet på Christiansborg, 

hvor der – trods gode intentioner 

– ikke sker handling hurtigt nok 

på handicapområdet,” siger 

Liselotte Hyveled.

”Der er mange unødvendige 

forhindringer på trods af, at alle er 

enige om vigtigheden i at skabe et 

samfund, hvor der er plads til alle.”

Regeringens ambitionsniveau 

inden for handicappolitik ærgrer 

Liselotte Hyveled, fordi der er 

behov for store forbedringer på 

handicapområdet i Danmark.

Hun vil fortsat sidde som formand 

frem til udgangen af 2021, som 

også er udløbet på den nuværende 

valgperiode.

Hængelås åbner med 
 fingeraftryk
Elias Pedersen har henvendt sig til 

Dansk Handicap Forbund, han er 19 

år og bor i Nykøbing Falster. Han 

sælger en hængelås, som man kan 

benytte via sit fingeraftryk. Han har 

ikke selv opfundet den. ”Jeg så låsen 

på en videofilm, og så kontaktede 

jeg firmaet, og nu er jeg forhandler 

af den i Danmark. Jeg synes, at den 

er meget smart ikke mindst til skabe 

i fitnesscentre, hvor jeg selv har væ

ret ude for at smide nøglen væk eller 

glemme en kode.  Ved at man bare 

skal trykke på låsen med sin finger, 

så er man ude over det problem,” 

fortæller han.

Han har solgt låsen i seks måne

der, og hans vurdering er, at salget 

går godt. ”Jeg tænkte, at den også 

kunne være god til mennesker med 

handicap, som måske kan have svært 

ved at bruge en nøgle eller taste 

en kode,” siger Elias Pedersen til 

Handicapnyt.

Låsen fungerer som en touchtele

fon med fingerscan, den kan have op 

til otte fingeraftryk i hukommelsen, 

og kan derfor anvendes af hele fa

milien på samme tid. På hans egen 

hjemmeside smartlock.dk kan du se 

videoer med låsen.

Ny hjemmeside giver  
ren besked om sundhed
En ny hjemmeside giver overblik 

over sundhed, forebyggelse og syg

dom – herunder covid19. Bag siden 

står blandt andet Professor Thomas 

Bjarnsholt fra Rigshospitalet og Kø

benhavns Universitet. Hjemmesiden 

tilbyder den almene befolkning at 

hente visuelt tilrettelagt informa

tion om sundhed, forebyggelse og 

sygdom uden politiske, økonomiske 

eller øvrige interesser, der er uvæ

sentlige for den enkeltes sundhed 

og velbefindende.

Det skriver kommunikationsbu

reauet Erhhorn Hummerston, som 

har udviklet platformen, i en pres

semeddelelse.

På hjemmesiden findes blandt 

andet film, hvor eksperter fra Køben

havns Universitet og Rigshospitalet  

deler deres viden. Filmene fortæller 

fx om udvikling i behandlingen af co

vid19patienter, motion, kosttilskud, 

antibiotika og antibiotikaresistens, 

immunforsvaret, råd om internettets 

faldgruber inden for sundhed etc. 

Eksperterne tæller bl.a. professor 

Bente Klarlund, læge Ida Donkin, 

professor Åse Bengård Andersen og 

professor Niels FrimodtMøller.

Hjemmesiden oplyser generelt 

på et niveau, hvor de fleste kan 

være med. Der er dog passager, 

der går lidt grundigere til værks. 

Læs mere, og se om hjemmesi

den er brugbar for dig, på www. 

renbeskedomsundhed.dk. 

Foto: Colourbox.

Pressefoto: 
Liselotte 
Hyveled.



Sagerne vundet
 RÅDGIVNINGAf Jeppe Kerckhoffs

E
T MEDLEM RETTEDE 
henvendelse til for-
bundets rådgiv-
ningsteam, da 

han havde fået af-
slag på bevilling af 
trivselsbil. Kommu-
nen vurderede, at 
medlemmet ikke 
havde et betyde-
ligt kørselsbehov 
og ville kunne 
dække sit behov 
med elscooter og 
kørselsordninger.

Vores medlem er 70 
år, har følger af polio, 
som betyder, at han har 
en stærkt begrænset gang-
distance på 50 meter med brug 
af hjælpemidler som skinne og al-
buestokke, og at der anvendes kø-
restol i store dele af døgnet.  Sam-
tidig oplyste vores medlem om, at 
funktionsniveauet var forværret, 
og at han slet ikke ville være i 
stand til at benytte de alternative 
transportformer, som kommunen 
pegede på.

Rådgivningsteamet gik ind i sa-
gen og vurderede, at kommunen 
ikke havde undersøgt de forhold, 
som vores medlem gjorde gælden-
de. Særligt om det var muligt at an-
vende de transportløsninger, som 
kommunen pegede på. Medlemmet 
klagede, og vi afgav en udtalelse i 
sagen.

Efter en genvurdering vendte 
kommunen tilbage med en ny af-
gørelse; vores medlem havde fået 
bevilget støtte til køb af bil.

Medlem fik omstødt fraken-
delse af merudgifter
Et medlem, som havde modtaget 
dækning af merudgifter gennem 
mange år, fik helt uventet en af-
gørelse fra kommunen om, at han 
ikke længere havde merudgifter, 
som bragte ham over den såkaldte 
bagatelgrænse, og at dækningen af 
merudgifter derfor ville stoppe.

Vores medlem er 30 år, kørestols-
bruger og på grund af sin funkti-
onsnedsættelse helt afhængig af 
bil. 

Netop merudgifterne til bil var 
et af de afgørende punkter, idet 
kommunen mente, at han uden en 
funktionsnedsættelse ville have 
haft en bil. En vurdering, som vores 
medlem var helt uenig i, idet han 
bor i en stor by med god offentlig 

transport og kunne sandsynlig-
gøre, at andre i en tilsvarende 

alder og livssituation ikke 
ville have haft bil. Der-

med afgjorde kom-
munen, at hans følge-
udgifter til bil kunne 
medregnes som mer-
udgifter.  

Vores medlem var 
forud for afgørelsen 
blevet partshørt, men 
da vi gik ind i sagen, 

kunne vi konstatere 
at flere af de bemærk-

ninger om udgifter, som 
medlemmet anførte i hø-

ringen, ikke var inddraget i 
beslutningsgrundlaget. Det hjalp 

vi medlemmet med at påtale over 
for Ankestyrelsen, og resultatet var, 
at vores medlem endte med at få 
medhold, og udbetalingen af mer-
udgifter herefter blev genoptaget. 

I rådgivningsteamet i Dansk Handicap Forbund hjælper vi medlemmerne til at få den 
hjælp, som de er berettiget til. Handicapnyt bringer her to eksempler på sager, hvor 
kommunale afslag er omstødt til medlemmets fordel med hjælp fra forbundet

RÅDGIVNINGEN
Som ordinært medlem kan du 

også kontakte rådgivnings

teamet og få sparring i din 

sag fra forbundets socialråd

givere. Vi kan også tilbyde 

frivillige bisiddere, som kan 

gå med til møder med kom

munen. Kontakt forbundet på 

hovednummeret: 39 29 35 55  

– eller via ’Min side’ på www. 

danskhandicapforbund.dk
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Elbusser med manuelle ramper 
på vej i Esbjerg, Kolding og Vejle
Trafikselskabet Sydtrafik rådgiver kommunerne i deres 
område, og fortæller kommunerne, at alle typer busram
per sjældent benyttes

I 
DET FORRIGE NUMMER af 
Handicap-nyt skrev vi, at trafik-
selskabet Movia havde indgået 
kontrakt om 47 nye elbusser 

uden automatiske ramper. Nu viser 
det sig, at det samme er sket i Syd-
danmark.

De busser, der i december rul-
ler ud i Esbjerg, er elbusser med 
manuelle ramper, fordi automatiske 
ramper ikke var en del af udbud-
det, det var de heller ikke i Kolding 
og Vejle, så også der kommer der 
busser med manuelle ramper.  Dog 
har Fredericia valgt at tage auto-
matske ramper med i deres udbud, 
som lige nu er i gang.

Ramper bruges sjældent i 
busser
Handicap-nyt har spurgt Henning 
Ravn, som er formand for Sydtra-
fiks bestyrelse om, hvorfor automa-
tiske ramper er fravalgt i udbud i 
Esbjerg, Kolding og Vejle? 

Han svarer sammen med direktør 
Lars Berg i Sydtrafik:

”Sydtrafik servicerer og rådgiver 
kommunerne i forbindelse med, at 
deres kollektive trafik skal i udbud. 
Det er kommunerne, som fastlæg-
ger kørselsomfanget, materieltype 
og serviceniveauet i kommunen. 
Det er ligeledes kommunen, der 
betaler for den kørsel, de bestiller 
hos Sydtrafik.”

”I forbindelse med udbuddene i 
Esbjerg, Kolding, Vejle og nu i Fre-
dericia har Sydtrafik spurgt ind til, 
om der var et ønske om elektriske 
ramper som en del af bussens ud-

styr. Elektriske ramper er et tilkøb 
til en lavgulvs- eller laventrebus, 
og de har en ikke uvæsentlig mer-
pris. I Esbjerg, Kolding og Vejle var 
der ikke et ønske om at lave et så-
dant tilkøb.”

”I vores nuværende bybusser 
er erfaringen, at ramperne (manu-
elle ramper) stort set aldrig bliver 
brugt.”

”Som en del af vores rådgivning 
til kommunerne har vi forespurgt 
andre trafikselskaber, som har bus-
ser med elektriske ramper, hvor 
ofte ramperne er i brug. Tilbage-
meldingerne er, at de er meget lidt 
brugte. Det er den tilbagemelding, 
Sydtrafik har givet kommunerne, 
og som har været en del af beslut-
ningsgrundlaget for de beslutnin-
ger, der er truffet.”

 Hvordan er man kommet frem til, 
at automatiske ramper skal med i 
udbuddet i Fredericia?

”I Fredericia har man et ønske om 
dette.”

Ifølge verdensmålene ikke mindst 
delmål 11.2.1 skal landene satse på 
at tilbyde tilgængelig transport.  Ci-
tat: ”Inden 2030 skal der skabes ad-
gang for alle til sikre, tilgængelige og 
bæredygtige transportsystemer til en 
overkommelig pris, trafiksikkerheden 
skal forbedres bl.a. ved at udbygge 
den kollektive trafik med særlig 
hensyn til behov hos sårbare befolk-
ningsgrupper, kvinder, børn, personer 
med handicap og de ældre”.

Handicap-nyt har spurgt, hvordan 
Sydtrafik arbejder med verdensmå-
lene. Og det gør Sydtrafik dagligt, 
svarer de, da kollektiv trafik spiller 
en vigtig rolle i verdensmålene. 

”Dertil kommer kommunernes 
vedtagne vision på de samme 
områder, som for langt de flestes 
vedkommende også er i overens-
stemmelse med verdensmålene, 
selvom de måske ikke er koblet op 
på et specifikt verdensmål.”

”Hvordan de forskellige verdens-
mål prioriteres i forhold til hinan-
den inden for den begrænsede 
økonomiske ressource er et poli-
tisk spørgsmål i hver kommune.  
Et konkret eksempel på vores 
verdensmålsarbejde er, at Sydtra-
fik vejleder kommuner og region 
om den grønne omstilling, hvilket 
har betydet, at store dele af bus-
serne i henholdsvis Esbjerg, Vejle 
og Kolding fra december 2021 og 
frem til oktober 2022 bliver el-
busser.”

Uforståeligt at man ikke stil-
ler krav
Lena Nielsen, næstformand i Byg-
ge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) 
i Dansk Handicap Forbund, finder 
det helt uforståeligt, at der ikke 
stilles krav til automatisk betjente 
ramper i de mange nye el-busser, 
som kunne gøre det muligt for 
mennesker med handicap at tage 
bussen selvstændigt og spontant 
på lige fod med andre buskunder. 

”Vi anbefaler på det stærkeste, at 
alle aktører på busområdet efter-
lever FN's Handicapkonvention, og 
som en selvfølge medtager auto-
matisk betjente ramper i planlæg-
ning og udbud af alle nye busser,” 
siger hun.

TRANSPORT  Af Bente Rødsgaard
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Det er firmaet Holo, som står 
bag bussen, og den samme type 
bus har kørt en rute i Københavns 
Nordhavn, men det forsøg blev 
indstillet.

Følsom teknologi
Bussen kører efter et meget præ-
cist kort, der er lavet af området, 
den navigerer efter dette kort, 
men har også en række fintfølende 
censorer, der registrerer bevægelse 
omkring den.  Alt er på den måde 
kortlagt for den. Problemet er 
bare, at den meget let kan forstyr-
res. Hvis fx en parkeret bil rager ti 
centimeter ud af sin bås, og der er 
smalt, så stopper bussen og venter 
på, at bilen flytter sig, men hvis det 
nu er en patient, eller en besøgen-
de til en meget syg eller en hånd-
værkerbil, så kan det vare længe, 
før nogen flytter bilen, og det kan 
bussen ikke forholde sig til. 

Teknologien er følsom, og den 
skal løbende både udvikles og 
justeres. En førerløs bus er dybt af-
hængig af, at alle bilister overhol-
der loven og parkerer, som loven 
foreskriver, for ellers kan bussen 
ikke køre. Og netop det oplever vi 
ved selvsyn, da en forkert parkeret 
bil medfører, at medarbejderen i 
bussen må overtage styringen, det 
kan hans menneskehjerne regne 
ud, og den vinder indtil videre over 
teknologien. Selve bussen styrer 
han via et joystik og en skærm, 
og han hygger sig gevaldigt med 
opgaven. Han har det store er-
hvervskørekort og et certifikat til 
selvkørende busser, så vi er i gode 
hænder.  I løbet af forsøget vil der 
blive mulighed for, at bussen kan 
tilkaldes fra stoppestederne, men 
det er ikke på plads endnu. 

Vi kører nogle stoppesteder og 
er tilbage ved udgangspunktet. 
Erna Christensen er tilfreds med 
testturen, men håber dog på, at 
Movia i samarbejde med kommu-
nen og regionshospitalet vil få løst 
problemet med stoppestedernes 

udformning samt at bussen får 
automatisk fastspænding, og at 
standerne bliver bliver brugbare 
for kørestolsbrugere, inden den 
skal køre uden en medarbejder i 
bussen. 

Flere forsøg med elektriske 
ramper er på vej
De medarbejdere fra Movia og 
 HOLO, som Handicap-nyt talte med 
på turen, kan ifølge Movia ikke 
citeres om forsøget, men det kan 
direktør for Kommerciel og Kunder, 
Camilla Struckmann, og hun er enig 
i, at ramper og stoppesteder skal 
passe sammen, hvis de skal fun-
gere, da en busrampe alene ikke vil 
medføre øget tilgængelighed. 

Hun løfter også sløret for, at flere 
forsøg er på vej i Movia:  ”Konkret 
er vi i dialog med de øvrige tra-
fikselskaber om tilgængelighed 
og elektriske ramper. Region Ho-
vedstaden har bedt Movia udbyde 
buslinje 55E, 65E, 150S og 15E 
med elektriske ramper, og vi ser 
meget frem til at få erfaringer her-
med i praksis. Vi følger naturligvis 
også de erfaringer, som FynBus og 
Midttrafik gør sig med elektriske 
ramper, ikke mindst hvordan de 
løser de udfordringer, der er med 
ramperne,” oplyser Camilla Struck-
mann. 

Test i Danmark
Der er forsøg flere steder i Dan-
mark med førerløse busser, fx på 
Danmarks Tekniske Universitet, 
men denne testbus fra firmaet Linc 
har ikke tilladelse til at medtage 
kørestolsbrugere. 

I Ålborg var et lignende forsøg i 
gang, men det stoppede i novem-
ber 2021.  Kirsten Kjølby fra Dansk 
Handicap Forbund prøvede en tur 
på vegne af Handicap-nyt, men 
her var der en manuel rampe, som 
chaufføren lagde ud, og det ville jo 
aldrig gå, når den blev selvkørende, 
for hvem skulle så lægge rampen 
ud? 

Så lige nu er Movias bus den 
eneste, som medtager kørestols-
brugere.
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Førerløs bus i Slagelse
Handicapnyt har været ude at køre med en af Movias 
 førerløse busser 

H
ANDICAPNYT ER TAGET 
til Slagelse for at teste, 
om kørestolsbrugere kan 
komme ud at køre med en 

selvkørende bus, som kører mellem 
flere afdelinger på Slagelse Sygehus 
på en 2,5 km rute med seks stoppe-
steder. Bussen kan køre op til 16 km 
i timen, og er en del af Movias for-
søgsprojekt med førerløse busser.

Erna Christensen fra Bygge- og 
Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) i Dansk 
Handicap Forbund og hendes hjæl-
per Frederik Birk er spændte på, 
om det kan lade sig gøre, da køre-
stolsbrugere og busser ofte er en 
blandet fornøjelse.  Små førerløse 
el-busser er noget forholdsvist nyt, 
og som mange i transportverdenen 
forventer, bliver det helt store i 
fremtiden, når det gælder trans-
port i byer. Lige nu testes førerløse 
busser flere steder i landet, men 
busserne er ikke 100 pct. førerløse 
endnu, og der er altid en medarbej-
der med i bussen i testperioden.

Stejl rampe
Vi står på ved stoppestedet uden-
for sygehusets hovedindgang, hvor 
Erna Christensen konstaterer hur-
tigt, at skærmen, hvor passagererne 
kan få informationer om bussen, 
sidder for højt, og at en lille plat-
form gør det svært at nå helt hen 
til den. Det lader til, at skærmen 
blot er monteret på en almindelig 
busstander, som det er nu, fungerer 
det ikke. 

Automatisk rampe
Bussen har en automatisk rampe, 
som bussens medarbejder hjælper 
med. Når bussen bliver førerløs, 
skal passagererne selv betjene 
rampen ved at trykke på en knap 
på selve bussen, hvorefter rampen 
skyder ud. Knappen er monteret, 
og Erna kan godt nå knappen. Erna 
Christensen bliver skubbet ind i 
bussen af sin hjælper, men må kon-
statere, at rampen er alt for stejl i 
forhold til stoppestedet. Dernæst 

spændes Erna fast med sin kørestol 
af chaufføren. Erna konstaterer, at 
der vil blive behov for noget auto-
matisk, da en selvhjulpen køre-
stolsbruger ikke vil kunne spænde 
sig selv fast med det nuværende 
udstyr. 

Tekst og foto af Bente RødsgaardTRANSPORT  

FAKTA OM 
 FORSØGET MED 
FØRERLØS BUS 

• De førerløse busser kører i 

perioden september 2021 

til juni 2022

• Bussens rute er 2,5 km og 

har seks stoppesteder

• Bussen kører op til 16 

km/t mellem stoppeste

derne

• Der er plads til 10 per

soner i bussen, alle skal 

sidde ned under kørslen 

• Det koster ikke noget at 

benytte bussen, da der er 

tale om et forsøgsprojekt

• Bussen vil hovedsageligt 

køre ondemand, så den 

bestilles via skærme på 

stoppestederne  

• Der er altid en medarbej

der i bussen, som overvå

ger kørslen

• Bussen har plads til køre

stole og barnevogne, dog 

kun én ad gangen

• Bussen kører alle hverdage 

kl.08.0015.00. Tidsrum

met kan justeres efter 

behov.  

Kilde: Movias hjemmeside

Frederik Birk hjælper Erna 
Christensen ud ad bussen.

Denne stander fungerer ikke, 
som kørestolsbruger kan man 

ikke komme tæt på den.

Bussens medarbejder spænder Erna 
Christensen fast. Når bussen bliver 

 førerløs, så duer den løsning ikke.
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 JENS BOUETS KLUMME

 MEDLEMSTILBUD

E-sporten i Danmark

Gavekort til gode oplevelser 

Langt de fleste, unge som ældre, 
har muligvis hørt om eller selv 
prøvet at spille computerspil. 
Faktisk er der mere end 700.000 
registrerede computerspillere 
eller ”gamere” i Danmark ifølge 
organisationen EsportDanmark. 

Når man har et fysisk handi-
cap, er man ofte afskåret fra mange idrætsgrene, og det 
kan derfor være forbundet med udfordringer at søge 
fællesskaber i idrætten. Men E-sporten ændrer fuld-
stændig på dette forhold og heldigvis. EsportDanmark 
vil i samarbejde med en række handicaporganisationer 
i det nye år forsøge at skaffe midler til et inklusions-
projekt for personer med handicap i de lokale Esport-
foreninger. 

Hensigten er at nedbryde barrierer og sikre personer 
med handicap fuld integration i det lokale og nationale 
E-sportmiljø. Projektet er et stort arbejde over flere år 
med en række udfordringer, som vi i handicaporgani-
sationerne kun kender alt for godt, såsom tilgænge-
ligheden for mennesker med handicap til E-sportsfor-

eningens lokaler og faciliteter for nu blot at nævne en 
udfordring. 

Det vil være Dansk Handicap Forbund og EsportDan-
mark, der er primære tovholdere på projektet, men og-
så andre handicaporganisationer får væsentlige aktier 
i projektet. Jeg vil på et senere tidspunkt blive glad for 
tilkendegivelser fra alle de medlemmer, der er gamere/
spillere i Esportsmiljøet eller gerne vil prøve det under 
organiserede former og fællesskaber. 

Hvis nogle af jer allerede nu har erfaringer, positive 
eller negative, og I gerne vil dele dem, så er I meget 
velkomne til at skrive til mig på email: jens@danskhan-
dicapforbund.dk med en kort beskrivelse af erfaringer 
og evt. problemstillinger.     

E-sporten er kommet for at blive, og den vokser hver 
eneste dag. E-sporten kan favne alle, og selv om den 
kan dyrkes hjemmefra, er der i høj grad også brug for 
klubber, hvor det sociale fællesskab omkring gaming 
kan dyrkes. Det er ligeledes gennem de lokale klubber, 
at uddannelse, turneringer (også fysiske) og code of 
conduct (opførsel på nettet) udbredes.       

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

D
ER ER STADIG mulighed 
for et gavekort til gode 
oplevelser. Social- og Æl-
dreministeriet har givet 

Dansk Handicap Forbund råderet 
over ca. 800.000 kr. til anvendelse 
som støtte for oplevelsesindustrien. 
De skal komme vores medlemmer 
til gode i form af et gavekort efter 
først til mølle-princippet.

Bestil gavekort
Hvis du ikke allerede har bestilt 
et gavekort, så har du stadig mu-
ligheden. Der kan bestilles ét af 
følgende gavekort:

Gavekort til en biograftur, 
værdi 159 kr.
Det gælder til biografbillet og 
tilhørende snold i 60 biografer lan-

det over. Se listen over biografer 
her: www.gavebudet.dk. 

Gavekort til Horesta til en 
værdi af 300 kr.
Der er mere end 400 muligheder 
for bruge det på restauranter, forly-
stelses- og dyreparker, overnatning, 
mv. over hele landet. Se listen over 
muligheder på www.horesta.dk/
gavekort.

Sådan gør du
Der kan kun bestilles ét gavekort 
pr. medlemsnummer. 

Man skal skrive til oplevelse@
danskhandicapforbund.dk og oply-
se navn, medlemsnummer, adresse 
og hvilken type gavekort, man øn-
sker. Gavekortene vil blive bestilt 
en gang om måneden, så der vil gå 

en vis tid, fra vi har modtaget din 
bestilling, til du har gavekortet i 
hånden.

Der vil ikke være gavekort til alle 
medlemmer, derfor vil de blive ud-
delt efter først til mølle-princippet. 
Det vil kun være ordinære med-
lemmer, der kan bestille et gave-
kort.

Pressefoto.

Af Claus Jensen
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Hjernerystelse kan ramme alle
Hvad kan du selv gøre for at få det bedre? 
Pjecen ”Når hovedet bliver rystet” kan downloades 
gratis på www.cfh.ku.dk.

Kontakt os gerne på tlf. 35 32 90 06 og hør om vores 
rådgivning, træning, samtaler, priser mm.

Commotio-enheden
v. Center for Hjerneskade, 
Amagerfælledvej 56 A, 2300 Kbh. S., www.cfh.ku.dk

Granparken 53 • 2800 Kgs. Lyngby 
Telefon 30 95 40 65 • ek@kabbeltved.dk
www.kabbeltved.dk  

Beskikket af Justitsministeriet 
og medlem af Advokatsamfundet

Rådgivning i øjenhøjde og 
30 års erfaring fra Forsvaret

Finsensvej 17 , 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 50 29

Har du lyst til at udforske, hvad du kan i et arbejde? Så kom forbi til en 
snak om, hvordan vi kan tilrettelægge et forløb. På Grennessminde STU 
tager vi hånd om dig og planlægger så vidt muligt opgaver og rammer, 
så det passer til dine ønsker og behov. Kom og bliv en del af et levende 
arbejdsfællesskab i et af vores otte værksteder. 

GRENNESSMINDE STU 

Din vej til et liv med job og kolleger 

Kontakt os på 4399 0470

gminde.dk

Alle har ret til en kollega

Søvangsvej 1• 2650 Hvidovre
Telefon 3333 9390

christian@fejekosten.dk • www.fejekosten.dk

Naverland 8 • 2600 Glostrup
Tlf.: +45 4327 8000
www.pobra.com

Email:pobra@pobra.com

Viggo Petersens Eftf. A/S
Letland Alle 3 • 2630 Tåstrup • Tlf. 43 99 05 10
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dag er turisme et af erhvervene, 
der er i vækst. Området er under 
omdannelse til et stort sammen-
hængende naturområde, hvor de 
store åbne miner er blevet til søer 
omkranset af skov. Et arbejde, der 
allerede blev startet i det daværen-
de Østtyskland. Det er meningen, 
at de mange søer skal forbindes af 
kanaler, og området er allerede i 
dag et attraktivt mål for bade- og 
sejlerturisme, og det er muligt flere 
steder at komme helt ned til vand-
kanten i kørestol. 

Faderen og bedstefaderen til 
vores guide, Sören Hoika, var selv 
beskæftiget i minerne, og det 
samme er Sören i dag, men på en 
anden måde. Sammen med sin 
far har han startet en turistvirk-
somhed, hvor der også er fokus 
på tilgængelighed for mennesker 
med handicap. Han har guidede 
ture, hvor historien om minerne og 
’rewildering’ af området udfoldes, 
bl.a. i et turist-tog, hvor det også 
er muligt at komme ombord med 
kørestol. Området er rigt forsynet 
med asfalterede stier, hvor det er 
nemt at komme frem på hjul, og 
har man mod på det, så kan der le-
jes håndcykler, tandemcykler m.m. 
Hvad der dog halter lidt i området 
er overnatningsmuligheder, hvor 
tilgængelighed er tænkt ind. Det 
bliver et fokusområde i Lausitzer 
Seenland.

REJSEMÅL Tekst og foto af Claus Jensen

Tyskland – den oversete 
turistdestination
Vores store nabo mod syd bliver oftest brugt som trinbræt til ferien i sydligere lande. Det 
er synd. Tyskland er en kulturnation med en spændende historie og masser af forskellige 
oplevelser for den rejsende. Det blev bekræftet, da Handicapnyt var inviteret på tur af 
Germany Travel, den tyske turistorganisation

E
N AF DE mere ’hemmelige’ 
destinationer i Tyskland 
for vestlige turister er om-
rådet Lausitzer Seenland. 

Det ligger i den østtyske delstat 
Sachsen omkring Dresden. Det 
er et område, hvor minedrift i 

form af udvinding af brunkul har 
været markant og sat sit præg på 
landskabet. Brunkul er traditionelt 
Tysklands eneste energikilde, og 
den udgør stadig 25 % af Tysk-
lands energiforsyning. Men det er 
også en meget forurenende ener-

giform, hvorfor den skal udfases 
inden år 2038. 

Langt de fleste brunkulsminer i 
Lausitzer Seenland er i dag nedlagt, 
men den gang, produktionen var 
på sit højeste, var mere end 70.000 
borgere ansat i mineindustrien. I 

Besucherbergwerk Lichterfeld er en nedlagt brunkulsmine, der fungerer som besøgsmine. Vores guide fortalte med slet skjult stolt-
hed om den østtyske ingeniørkunst, der har udviklet entreprenørmaskinen i baggrunden, verdens største mobile maskine. Den er 
over 500 m. lang og bruges til at skrælle jordlaget af, så man kan komme ned til brunkullet. De fleste af disse maskiner er skrottet, 
men der er stadig enkelte i brug. 

Den balinesiske have i Gärten der Welt 
er en lille frodig indendørs have med høj 
luftfugtighed. Af andre haver er der bl.a. 
den japanske, der er smuk med sin sirlig
hed og orden.

Det lille turisttog, der kører med gæster rundt i Lausitzer Seenland, også af små stier, 
tager snildt med en hjælpende hånd kørestole med.
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Berlin – en metropol med 
fart på
Berlin er en helt anden type desti-
nation. Byen emmer af historie, kul-
tur, gadeliv, museer og indkøbsmu-
ligheder. Men Berlin har haft det 
svært under corona-nedlukningen. 
Som i Danmark har turismeerhver-
vet styrtblødt på grund af mang-
lende gæster. I juni måned havde 
man fx. godt 75% færre gæster 
end året før. Det, der har reddet 
virksomhederne, er den indenland-
ske turisme. Trods at mundbind er 
påbudt i Tyskland, så kan det mær-
kes, at der stadig er liv i byen. 

Et af de helt nye tilbud i byen 
er ’Futurium’. Det er et interaktivt 
oplevelsescenter, hvor man bliver 
præsenteret for og kan byde ind 
med forskellige fremtidsscenarier. 

Det være sig inden for energifor-
mer, robotter, byggematerialer, 
bæredygtighed, og hvordan vi 
lever sammen. Centeret er fuldt 
ud tilgængeligt og har med store 
glaspartier en god udsigt til det 
centrale Berlin.

Er man i Berlin for første gang, 
så er der mange museer, mindes-
mærker og ikoniske seværdigheder 
inden for kort afstand. Så mange, at 
det er umuligt at remse dem alle op. 
Hvis man ser bort fra, at Berlin er 
et mylder af trafik, så er det en by 
med fin tilgængelighed, hvis man 
er kørestolsbruger. Det kan også 
betale sig at bevæge sig lidt væk fra 
de mere turistprægede områder og 
opleve det berlinske gadeliv.

En grøn perle er ’Gärten der 
Welt’, verdens haver, der ligger i 
bydelen Marzahn. En park, hvor der 
er haveanlæg fra flere lande. Vel 
at mærke anlæg, der er etableret 
af havekunstnere og anlægsfolk 
fra de respektive lande, så det er 
meget originalt. Anlægget blev al-
lerede påbegyndt i det daværende 

Østtyskland. Her kan man bl.a. 
træde ind i en kinesisk, japansk og 
italiensk have. Fra haven løber en 
kabelbane, som man kender det fra 
Alperne, op til toppen af Kienberg, 
hvor man yderligere kan komme 
op i et udsigtstårn – også med kø-
restol. Kabelbanen svæver videre 
ned til den anden fod af bakken til 
en jernbanestation, hvorfra den ny-
este U-bahn ind mod centrum afgår 
fra. Både kabelbane og tog er mulig 
at bruge uden assistance.

Tyskland generelt, og særligt Ber-
lin, arbejder målrettet på at være et 
tilgængeligt rejsemål, så også men-
nesker med bevægelseshandicap 
kan være turister i landet. Overnat-
ningsmuligheder med en høj grad 
af tilgængelighed er da heller ikke 
en mangel i Berlin. I Berlin er man 
stolte af at skulle være vært for 
’Special Olympic Games’ i 2023, 
olympiske lege for mennesker med 
kognitive funktionsnedsættelser, så 
skal man være turist i den periode, 
skal man være hurtig med book-
ningen.

UDFLUGTSMÅL 

Handicap-nyts rejsefæller i Tyskland
Det er altid spændende at møde nye mennesker fra andre lande. Det var det også på denne tur. Interessant at 
høre om graden af tilgængelighed i de forskellige lande. Disse var blandt deltagerne.

 
 Eelke Keldermann fra Holland er en berejst kvinde. Hun driver rejse-
bloggen www.eelkedroomt.nl, hvor hun skriver om sine rejseoplevelser 
med fokus på tilgængelighed. Man skal dog tage et kursus i hollandsk for 
at læse og forstå det skrevne på bloggen.

Tim Wardman med sin søn Sixten. Tim er britisk dansker 
bosat i København. Han er aktiv i Scleroseforeningen og 
interesserer sig for, hvordan man kan rejse uden altid at 

skulle bede andre om hjælp.

 
 Nagy Bendegúz Lóránd og Sorbán Gizi fra Ungarn er 
globetrottere og har rejst over hele verden. Bendegúz 
har sågar blaffet i kørestol gennem Nordafrika og Latin-
amerika. De er begge aktive i den ungarske organisation 
for mennesker med bevægelseshandicap, MEOSZ. 
Se flere billeder fra turen på Handicap-nyt EKSTRA.

NYTTIGE LINKS
• Den tyske turistorganisation: www.germany.travel

• Berlins turistorganisation med fokus på tilgængelighed: www.visitberlin.de/en/accessibleberlin

• Lausitzer Seenlands hjemmeside med tips til ture og handicapvenlig indkvartering:  

www.lausitzerseenland.de

• Fremtidens hus i Berlin: www.futurium.de

• Gärten der Welt: www.gaertenderwelt.de

Handicapnyt var inviteret på 

studietur af den tyske turistor

ganisation Germany Travel.

Både i kabelbanen op af Kienberg og i den nyeste Ubahnlinje ind mod centrum af Berlin kan man i kørestol uden assistance komme 
med.
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

DECEMBER 2021

FREDERIKSHAVN-SÆBY

Torsdage den 20. januar og 3. og 17. februar: Banko.

Mandag den 7. februar kl. 19.00: Generalforsamling.

Arrangementer foregår på Dagcentret Ingeborgvej.

HADERSLEV

Tirsdage den 7. december, 4. og 18. januar og 1. og 15. fe-
bruar: Lotto.

Lørdag den 11. december kl. 12.30-17.30 på Hotel Harmo
nien, Gåskærgade 19, Haderslev: Julefrokost. Musik v/ Frede 
Christensen.

Tirsdag den 11. januar: Foredrag v/ Jørn Buch.

Tirsdag den 25. januar: Syng dig glad med sanggruppen 
Solong.

Tirsdag den 8. februar: Forelsket i en røver v/ Annette Dam 
og Mand.

Tirsdag den 22. februar: Fællessang v/ Kennet Mose Hansen.

Alle aftner foregår på Hiort Lorenzens Center, Hiort Lo
renzens vej 67, 6100 Haderslev, fra kl. 19.0021.30, med 
mindre andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. 
Du bestiller kørsel på tlf. 60 63 59 13 tirsdag mellem 16 og 

17. Alle aftner er inkl. kaffe og brød til kr. 25. Entré for ikke
medlemmer kr. 40. Alle er velkomne. 

HORSENS

Torsdag den 13. januar kl. 18.00: ”Nytårparole”. Indbydelse 
kommer senere.

Torsdag den 24. februar kl. 19.00: Fastelavn. Indbydelse 
kommer senere.

Arrangementer foregår på Sundtoppen, med mindre andet 
er nævnt.

KORSØR-SKÆLSKØR

Mandag den 17. januar kl. 17.30-21.30 i Teglværksparken, 
Korsør: Medlemsaften. Vi serverer stegt flæsk med persil
lesovs, kartofler og rødbeder; senere er der kaffe/te og kage. 
Bankospil med kontante præmier og andre lotterier. Pris kr. 
100. Evt. transport kr. 60. Tilmelding senest den 9. 1.

Mandag den 28. februar kl. 17.30-21.30 i Teglværkscen
teret, Korsør: Medlemsaften. Der serveres forloren hare med 
kartofler, sovs, tyttebær og salat. Senere er der kaffe/te og 
fastelavnsboller. Vi slår katten af tønden. Lotteri med kon
tante præmier. Pris kr. 100. Evt. transport kr. 60. Gæster kr. 
130. Tilmelding senest den 20. 2.

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: dhf@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på 
adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE EMAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: jeppe@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:   Log in på "Min side" via hjemmesiden

Handicapnyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

På grund af situationen med corona kan der med kort varsel ske både ændringer og aflysninger. 
Derfor opfordrer vi alle til at tage kontakt direkte til deres lokalafdeling og se på deres hjemmesider, i 
lokalblade, eller hvor de typisk slår nyheder om arrangementer op.
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medemagruppen

Till/Till contour 
er et ståstativ velegnet for 

personer med kontrakturer, da 
alle understøttelsesfla er kan 
reguleres/justeres for  fø ge 
kroppens fa on. 

Produktet leveres i 4 størrelser 
og er velegnet for personer 
mell m 75 og 185 cm. 

Hofte- og rygdelen på 
Contour modellen er dynamisk og 
sikrer gunstig a lastning.

Særlige behov 
kræver særlig 

juridisk rådgivning
Den får I hos HjulmandKaptain.

Rebekka Højmark-Breiner er advokat 
og er vokset op med sin handicappede 
søster. Rebekka ved derfor, hvor udfor-
drende det kan være at få hverdagen til 

at hænge sammen.

Kontakt os på 7015 1000 eller 
læs mere på hjulmandkaptain.dk
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DET SKER I DHF 

Alle tilmeldinger skal ske til tlf. 58 19 69 79 eller 20 96 27 
69, med mindre andet er nævnt. Betaling skal ske kontant 
ved fremmøde på dagen. 

ODSHERRED

Torsdag den 9. december kl. 13.00-17.00 i Asnæs Forsam
lingshus, Esterhøjvej 26, 4560 Asnæs: Julefrokost, fortælling 
og hyggeligt samvær. Vi skal høre om Malergården Swaner
nes Kunstnerhjem v/ Jesper Knudsen fra Museum Vestsjæl
land. Pris kr. 150. Kørsel og drikkevarer for egen regning. 
Tilmelding senest den 18. 11.

Andet: "Bogen kommer" er bibliotekets tilbud til mennesker 
med handicap og ældre i Odsherred Kommune, som har svært 
ved at komme på biblioteket, og som derfor har mulighed for 
at få bragt en bogkasse med bøger efter eget valg bragt hjem 
til døren. Du kan låne romaner, faglitteratur, bøger med stor 
skrift, lydbøger, tidsskrifter, dvd’er og musikcd’er. Bogkassen 
kan bestilles ved at kontakte bibliotekar Michael Nihøj på 
mail: mican@odsherred.dk eller tlf. 59 66 50 04.

Tilmelding skal ske til Lena, mail: lena.nielsen@ofori.dk, tlf. 
59 65 95 86, eller Susy Sivebæk, mail: susysiv@mail.dk, tlf. 
59 32 45 65, med mindre andet er nævnt.

SKAGEN

Torsdage den 6. og 20. januar og 3. og 17. februar kl. 19.00-
22.00: Bankospil.

Mandage den 6. december og 10., 17., 24. og 31. januar og 
7., 14., 21. og 28. februar kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Fredag den 10. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning. 
Det store julebord, dessert, kaffe og småkager. Derefter mu
sik. Pris kr. 80 for medlemmer. Ikkemedlemmer kr. 150.

Torsdag den 27. januar kl. 19.30-23.00: Danseaften.

Fredag den 11. februar kl. 18.00-22.00:  Gule ærter, æb
leskiver, kaffe, småkager og underholdning. Pris kr. 80. Ikke
medlemmer kr. 150.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rul
lepølse og ost til kr. 80. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er 
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem 
dage før på tlf. 20 86 45 54. 

SKIVE-VIBORG

Fredag den 14. januar kl. 18.00 i Gildesalen Vestervænget, 
Vester Allé 31, 7800 Skive: Nytårsfest. Der serveres toretters 
menu, kaffe mm. Pris kr. 100. Ikkemedlemmer kr. 150. Drik
kevarer for egen regning. Husk at medbringe pakke til pakke
spil á min. kr. 25. Tag gerne en gæst med. Tilmelding senest 
den 4. 1. til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 6. december kl. 18.30-20-30: Julehygge med 
musik. Der serveres gløgg og æbleskiver. Tilmelding og beta
ling senest den 28. 11.

Dansk Handicap  Forbund 
deltog i  landsdækkende 
demon strationer
”Vi er ved at miste troen på, at politikerne vil os 
– og ser os som jævnbyrdige borgere,” sådan lød 
det fra landsformand Susanne Olsen i Slagelse til 
demonstration under Handicapinitiativet. Sam
tidig blev der afholdt demonstrationer i Køben
havn, Odense, Aarhus, Helsingør og Middelfart, 
og Dansk Handicap Forbund var repræsenterede 
med talere i dem alle. Problemet ifølge talerne 
er kort sagt, at mennesker med handicap oplever, 
at politikerne ikke viser vilje til at ændre på tin
genes tilstand, fx var der kritik af økonomiaftalen 
mellem stat og kommuner, hvor handicapområdet 
blev tilsidesat: ”Oven i købet med et signal om 
yderligere besparelser – til trods for de veldo
kumenterede udfordringer på området,” sagde 
landsformand Susanne Olsen. 

Gitte R. R. Nielsen som er medlem af hovedbesty
relsen holdt tale til demonstrationen i Odense. 
Hun var i sin tale inde på den manglende tillid.

 ”Tilliden er mistet, fordi fagpersonernes rolle de 
facto er at begrænse vores kompensation i stedet 
for at forebygge i samarbejde med os. Den situa
tion er opslidende for fagpersonerne og for os. 
Og ærlig talt, så er det en helt urimelig situation 
at sætte både dem og os i. Både politikere og ad
ministratorer sidder på behørig afstand af os, det 
handler om. Vi er her i dag for at få jer til at se de 
mennesker, som gemmer sig bag regnearkene. I 
skal tænke på os, og I skal særligt tænke på dem, 
som ikke kan være her i dag. De, der sidder der
hjemme, er borgere på lige fod med alle andre. 
De har en ret som alle andre til et værdigt liv, 
hvor man kan udfolde sine talenter og kan leve 
en meningsfuld hverdag, og de har en ret til at få 
afhjulpet følgerne af deres funktionsnedsættelse. 
Det kan ikke gradbøjes, og det er rent faktisk 
principper, som vi som samfund har forpligtet os 
på internationalt. Vi må og skal have forbedringer 
på handicapområdet inden skaden bliver uopret
telig. For en stor del af os er situationen uholdbar 
– for en del er den desperat. Det kræver handling 
her og nu,” understregede hun.

Du kan læse mere om demonstrationerne under 
nyheder 6. oktober 2021 på forbundets hjem
meside.

FIRMAPENSION 
VIA AP PENSION

AP Pension er et kundeejet 
selskab med fokus på fir-
mapension. I aftalen indgår 
f.eks. HR-support ved udsigt 
til sygemelding, samt udbe-

talinger til virksomheden. 

EN BRED 
INVESTERINGSPALETTE

Fast rente, passive-, aktive- 
og bæredygtige investerin-
ger, samt individuel investe-
ringer via Nordnet, for dig, 
der selv ønsker at tage an-
svar for dine investeringer.

VEJLEDNING 
FRA EKSPERTERNE

Pensions- og investerings-
eksperter hjælper og rådgi-
ver både virksomhed og an-
satte ved opstart og når dine 

prioriteter ændrer sig.

Aarhus | Herning | Viborg | København
www.pensionsselskabet.dk   |   +45 20 90 43 00

  Vi skaber en 
pensionsløsning, 

der sikrer din 
hverdag og 

matcher dine 
fremtidsdrømme.
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FERIEREJSER MED VESTFYNS FERIEKLUB

Spanien/Tenerife

8.-15. marts

Vi skal bo på Hotel Marysol i standardlejligheder. Hjælpe
midler kan lejes.

Pris kr. 9.300 ved to personer på værelse. 

Prisen er inkl. fly t./r. med alle skatter og afgifter, mad i fly
et, transfer til og fra lufthavnen, én udflugt og halvpension.

Holland 

26. april-1. maj

Vi skal bo på Hotel De Rijper Eilanden. 

Pris kr. 5.975 ved to personer på værelse. 

Prisen er inkl. al kørsel med moderne liftbus bemandet 
med to erfarne chauffører, fem overnatninger på hotellet, 
halvpension fra første dags aften til sidste dags morgen samt 
bidrag til Rejsegarantifonden.

Cypern

26. september-3. oktober

Vi skal bo på Sunwing Resort Sandy Bay i samarbejde med 
Spies Rejser. Det er et stort hotel med lejligheder. Der kan 
lejes hjælpemidler. 

Pris kr. 9.399 ved to personer på værelse.

Prisen er inkl. fly t./r. med alle skatter og afgifter, mad i fly
et, transfer til og fra lufthavnen, én udflugt og halvpension.

Der tages forbehold for prisændringer.

For alle rejser med Vestfyns Ferieklub gælder det, at der er 
frivillige, ulønnede hjælpere med. Vi har altid en social og 
sundhedsassistent eller sygeplejerske med på rejserne. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne.

For nærmere oplysninger om rejserne i Vestfyns Ferieklub, 
ring til formanden, tlf. 24 66 56 88, eller mail: rejselene56@
gmail.com. Følg også med på vores hjemmeside www.handi
capgrupperejser.dk. Nye rejser vil løbende blive lagt op, når 
de er klar.

For at rejse med Vestfyns Ferieklub skal du være medlem i 
Dansk Handicap Forbund.

FRIVILLIGE HJÆLPERE SØGES

Kunne du tænke dig, eller kender du nogle, som kunne tæn
ke sig at blive frivillig hjælper i Vestfyns Ferieklub? Du får 
rejsen betalt, samt lommepenge og kørepenge.

Kontakt Lena Hansen, formand for klubben, på rejselene@
gmail.com eller på tlf. 24 66 56 88. 

DET SKER I DHF 
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Følg med i forbundets 
 arbejde, når Handicap-nyt 
er på vej
Handicapnyt udkommer kun fem gange om året, 
og de lange deadlines gør, at der er meget, som 
forbundet gør, som ikke får plads på siderne i bla
det.

Derfor er det en god ide at læse nyheder på 
forbundets hjemmeside og abonnere på nyheds
brevet, som udsendes en gang om ugen. Du kan 
tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor 
medlemmer og andre interesserede kan følge med 
i arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er også 
at finde på det sociale medie Twitter, hvor hun fra 
tid til anden pipper fra de møder, hun har med fx 
politikerne på Christiansborg.

Interesserede 
kan finde forbun
dets Facebook
side på  www.
facebook.com/
danskhandicap
forbund, og lands
formanden går 
under navnet @
SusanneOlsenD
HF på Twitter.

Vi glæder os til 
at se dig. 

Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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27. april – 2. maj
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SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre 

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5. 

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

fortalte, at han fik ideen ved at kigge på arbejdet i nabo-

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på 

tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT 

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

(i depot - 500 kr. ved afhentning). El 

sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol be-

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

kørestol fjernbetjent. Blue and me GPS/ telefon. Prisidé: 

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

31 st. tv. 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 63, mobil 

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
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fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
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Mandag den 3. januar kl. 18.00: Nytårsbanko. Vi starter 
med to stk. smørrebrød. Vi spiller banko, pausespil og lotteri 
efterfølgende. Pris kr. 85. Der er købt gevinster. Tilmelding 
og betaling senest den 28. 12.

Mandag den 7. februar kl. 19.00: Foredrag. Vi starter med 
to stk. smørrebrød kl. 18.

Bindende til/afmelding skal ske til Bente, tlf. 51 25 45 
51, eller Brita, tlf. 22 29 56 73. Betaling via Mobile Pay 50 
82 00. Alle arrangementer afholdes i Kongehave Centeret, 
Svendsgade 102, Slagelse, med mindre andet er nævnt.

AARHUS-RANDERS

Onsdag den 15. december kl. 16.30 i Fælleshuset på Myr
holmsvej 85, Viby J.: Julehygge med gløgg og æbleskiver. 
Det er gratis. Tilmelding senest den 13. 12. til hahnviby@
gmail.com eller sms 61 60 97 29.

Husk at oplyse, om du er manuel eller elektrisk kørestols
bruger samt evt. allergier. Hold dig desuden opdateret via 
hjemmesiden: www.dhfaarhus.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og hold dig opdateret!

Naturen og fodring er for hele familien

www.vivara.dk • Telefon: 33 31 33 26

* Gælder t.o.m. d. 31. januar 2022. Generelle vilkår gælder.

10 %
rabat*

Benyt rabatkode

DKHAND521

FUGLEFODER FODRINGSSYSTEMER REDEKASSER
&TILBEHØR

PLANTER &
HAVEREDSKABER

HAVENS 
PATTEDYR INSEKTER VIVARA KIDS

Mere end 30 års erfaring!



BESØG 

FORÅRSMESSERNE 
FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Tilmelding, info og udstillerliste på

udifremtiden.dk

FRA GRUNDSKOLE TIL VOKSENLIV 
MED ET HANDICAP

Bogen for unge med særlige behov 
bliver anbefalet til forældre og på-
rørende til et barn med handicap 
eller som får en diagnose og er 
et uundværligt opslagsværk som 
også benyttes af specialvejledere 
og andre fagpersoner. Den inde-
holder regler og love, uddannel-
sesmuligheder efter folkeskolen, 
STU-loven med uddannelses-
plan, gymnasiale uddannelser, 
EUD og FGU, visitation og  op-
lysninger om jobmuligheder 
efter en STU.

En samlet oversigt over uddannelsestilbud, opholds- og bosteder 
til unge med særlige behov inddelt i 7 geogra� ske områder. 

I tvivl om bogen er relevant for dig? 
Du kan bladre igennem et 20 siders uddrag med bla 
indholdsfortegnelsen på vores hjemmeside ua.dk

Pris pr. stk. kr. 275,-. 
Rabat ved køb af 5 og 10 stk.
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SI Fra grundskole til voksenliv med et handicap

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulig-

hederne for uddannelse og beskæftigelse for den store gruppe unge med 

funktionsnedsættelser, der ikke har helt den samme vifte af muligheder 

for ungdomsuddannelser som de fleste har. 

Det er meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også be-

skæftigelse, der skal træffes af den unge, som regel sammen med for-

ældrene. Og der er en jungle af bestemmelser og regler, man skal finde 

rundt i.

Gruppen af unge med særlige behov omfatter unge, der ikke har mulighed 

for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et rets-

krav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – forkortet STU. 

STU er hjørnestenen i uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen ta-

ger derfor udgangspunkt i STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, 

herunder visitation til STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, 

beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervis-

ningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddan-

nelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over ud-

dannelsessteder for STU i hele landet.

Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge i forbindelse 

med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et 

register over botilbud i hele landet, især i tilknytning til STU.

Efter afsluttet STU skal den unge videre ud i fremtiden, nogle i fortsat 

uddannelse, andre i beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige for-

mer for beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser 

og omtaler virksomheder, der har særligt fokus på denne gruppe unges 

vej ind på arbejdsmarkedet. 

Forberedende Grunduddannelse - FGU - er en uddannelse der forbereder 

unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.  FGU 

er sammensat af forskellige kendte elementer fra tidligere uddannelse, 

som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibi-

litet. 

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for 

den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind i voksenli-

vet skal lægges til rette.

Ud i Fremtiden 
- bogen for unge med særlige behov

2022
ISBN 978-87-998440-0-5

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

– bogen for unge med særlige behov

SPAR NORD ARENA I KØGE 
den 7. april

SPEKTRUM I VEJLE 
den 4. maj 2022

ua.dk

IMMO A/S er meget andet end VoltHockey. 
Vi har et bredt sortiment af motoriserede 
hjælpemidler, der forebygger og afhjælper 
immobilitet for mennesker og virksomheder.

hello@immodenmark.dk
www.immodenmark.dk
+45 7585 8022

#volthockey

Scan QR-koden for 
video af VoltHockey

Ledsagerstyret
hjælpemotor

Vægtvogn til test
af personlifte

IMMO A/S
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JULETILBUD 

D
ANSK HANDICAP FORBUND 
er igen i år rundt på gader 
og stræder for at sprede 
den gode julestemning, og 

endnu en gang er det med forbun
dets egne julekort i tasken.

Nogle af julekortene er tegnet 
af illustrator Niels Poulsen, som 
med finurlige tegninger leder 
tankerne hen på det faktum, at 
mennesker med handicap lever 
og skal have mulighed for at leve 
et liv med de samme muligheder 
som alle andre.

A. Niels Poulsen: 4 forskellige jule
kort med kuverter.

B. Lise Arildskov de Marco ”Jule
gaven”. 4 stk. dobbelte med 
kuverter.

C. Niels Poulsen: 8 til og fra kli
stermærker

• Udgåede mørkeblå Tshirts, kr. 
20 pr. stk.

• Slips, normalpris kr. 100, julepris 
kr. 60. 

• Tørklæder, normalpris kr. 100, 
julepris kr. 60.

• Dertil skal lægges forsendelse.

Køb dine julekort hos 
Dansk Handicap Forbund

Juletilbud fra Dansk 
Handicap Forbund

 H a n d i c a p - J u l  2 0 0 9  •  3 5

Julekort

A.  Henry Heerup julekort,  ”Nisse på stige”, 6 stk. enkelte  julekort med kuverter 

B.  Henry Heerup julekort,  ”Den hellige familie”, 4 stk.  dobbelte julekort med kuverter 

C.  Henry Heerup julekort,  ”Nisse med violin”, 4 stk.  dobbelte julekort med kuverter 

A.
B.

C.

D.
E.

F.

G.

H.

f r a  d a n s k  h a n d i c a p  f o r b u n d

D. Henry Heerup julekort  ”Den lille pige med svovl- stikkerne”, 4 stk. dobbelte  julekort med kuverter 

E. Christine Swane 
 ”Juletræet”, 4 stk. dobbelte  julekort med kuverter 

F. Decoupage af Mette Nørby: 4 stk. dobbelte julekort med kuverter 

G. Lise Arildskov de Marco  
”Julegaven”. 4 stk. dobbelte med kuverter.

H. Lise Arildskov de Marco:  ”Juletræsturen”. 4 stk.  
dobbelte med kuverter. 

I. Otte forskellige julekort  med kuverter.

PRIS
Pakke A, B, C, D,  
E, F, G, H.: kr. 40.
Pakke I: kr. 50. 

Bestil julekortene på  
tlf. 39 29 35 55,  
e-mail js@dhf-net.dk eller  på www.dhf-net.dk.

120447_HandicapJul_09_indhold.indd   35
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B

A

C

Bestil julekortene på tlf. 39 29 35 55, js@danskhandicapforbund.dk, eller 
køb dem i webshoppen: www.danskhandicapforbund.dk/shop
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Priser
Pakke: A + B kr. 40.

Pakke C: kr. 30.
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Indmeldingskort Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver

Bliv medlem af  
Dansk Handicap Forbund

...der er flere måder, du kan gøre det på

TYPER AF MEDLEMSKAB
Ordinært medlemskab – bliv en del af 
et stærkt netværk af mennesker med 
bevægelseshandicap og få adgang til 
forbundets medlemsblad(e), rådgivning, 
bisiddere og politiske niveau. 

Bliv ordinært medlem 1 års kontingent  
for enkeltpersoner koster 314,- kr., og  
par/familiemedlemskab koster 471,- kr.

Støttemedlemskab – vi arbejder aktivt for, 
at mennesker med bevægelseshandicap 
får mulighed for et liv med lige 
muligheder, med dette medlemskab 
kan du støtte vores arbejde.

Bliv støttemedlem fra  
26 kroner om måneden

Virksomhedsstøtte – mulighederne for 
støtte og samarbejde er mange. Har du og 
din virksomhed lyst til at høre mere, kan I 
kontakte direktør Jens Bouet  
direkte på telefon 53 56 13 33 eller mail: 
jens@danskhandicapforbund.dk. 

Hvilket medlemskab ønskes:

Ordinært medlem 
☐ Enlig
☐ Par

☐ Støttemedlem 

Jeg ønsker medlemskab af (sæt kryds):

☐ Forældrekredsen (FK - For forældre med børn under 18 år med handicap)

Barnets navn: 

Fødselsdato (d.m.å):

☐ Ungdomskredsen (UK) – 15-36 år

☐ Amputationskredsen (AK)

☐ RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

☐ HPV-update-gruppen (HPV)

Dato og underskrift

Med min underskrift giver jeg samtykke til at Dansk Handicap Forbund håndterer mine oplysninger.  
- Læs om håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskab på: https://danskhandicapforbund.dk/da/handelsbetingelser-i-dansk-handicap-forbund

Navn: 
 
 
☐ Jeg har et handicap ☐ Jeg har ikke et handicap 
 

Evt. Ægtefælle/samlevers navn: 
 
 
☐ Jeg har et handicap ☐ Jeg har ikke et handicap

Adresse:

Postnummer/by:

E-mail: 

Telefon:

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker medlemskab af Dansk Handicap Forbund
✁

Brug hjemmesiden  
- www.danskhandicapforbund.dk 

>> Tryk på bliv medlem øverst i højre 
hjørne af siden og følg linket<<

Her finder du en indmeldingsblanket, 
der med det samme sendes direkte 
til sekretariatet fra hjemmesiden. 

Det er nemt og hurtigt.

Ring til os på 39 29 35 55 
På sekretariatet sidder en medarbejder 
klar til at tage imod din indmelding. Du 
skal have følgende informationer klar:

Navn | Adresse | Fødselsdato 
Kommune | Telefon | Email

Du skal oplyse, hvilket medlemskab 
du ønsker, om du har et handicap, 
og om du ønsker at blive medlem af 
en af forbundets fire specialkredse.

Send os et brev 
Du kan også sende os din 
tilmelding pr. brev. Fyld den 
nedenstående blanket ud og send 
den til forbundet på adressen:

Dansk Handicap Forbund 
Blekinge Boulevard 2 
2530 Taastrup

www.audi.dk

Læsø Salt A/S
Horn�skrønvej 3 • 9940 Læsø • www.saltsyderiet.dk • Tlf. 98 49 13 55



Kan eksoskelettet 
erstatte kørestolen?

Tekst og foto af Laura Hansen

Jonas Grau Thomsen har igennem ti år beskæftiget sig med eksoskeletter, og det har givet 
ham et håb om, at teknologien kan være med til at gøre betegnelsen ’handicap’ irrelevant

F
OR TI ÅR siden opdagede Jo-
nas Grau Thomsen mulighe-
derne ved eksoskeletter og 
dermed også den teknologi-

ske løsning, der vil kunne hjælpe 
ham, når den dag kommer, hvor 
han vil blive fuldkommen afhængig 
af sin kørestol.

Jonas har grundet cerebral pare-
se altid haft en kørestol, men som 
lille kunne han kravle i træer og gå 
længere distancer. Det var først i 
de sene teenageår, at Jonas blev 
afhængig af kørestolen. Han kan 
stadig støtte på benene og komme 
rundt mellem møbler uden brug 
af sin kørestol, men en dag vil det 
heller ikke længere være muligt. 

”Det faktum, at jeg har kunne 
meget mere, end jeg kan i dag, har 
givet mig energien til at søge en 
løsning på, hvordan jeg kan blive 
mere mobil. For hvad nu hvis nu vi 
forestiller os, at en kørestol kunne 
gå. Lad os sige, at den havde ben 
som en edderkop eller en myre, 
kunne vi så stadig kalde det en 
kørestol?” Siger Jonas, imens han 
tegner og fortæller i luften med en 
undersøgende tilgang. 

Handicap-nyt er taget på besøg 
tæt ved den gamle Lillebæltsbro 
i Fredericia, hvor 35-årige Jonas 
Grau Thomsen bor med sin kæreste 
Trine og deres søn Benjamin. 

Et nyt perspektiv på verden
Jonas Grau Thomsen definerer sig 
selv som fanden i voldsk. Han vil 
ikke lade andre definere ham ud 
fra, hvordan han ser ud. Og han 
vil faktisk ikke acceptere, at det at 
sidde i kørestol behøver at være et 
handicap.

”Det, der viser, hvem jeg er, er 
mine handlinger, det er ikke, hvor-
dan jeg ser ud,” forklarer han med 
stor overbevisning.

På en lun sensommerdag på ter-
rassen i Fredericia fortæller Jonas, 

at han drømmer om at kunne gå en 
tur langs vandet med sin søn i hån-
den. Han vil også gerne kunne vise 
Benjamin andet end de tæmmede 
stier i skovene – alt det han selv 
udforskede som dreng. 

”Inden vi fik Benjamin, så jeg 
ikke de store problemer ved at 
sidde i kørestol. Jeg er hurtig, jeg er 
smidig og agil i min kørestol, og der 
er sådan set ikke noget, jeg ikke 
kan i den. Men efter jeg er blevet 
far, har jeg fået øjnene op for flere 
ting, hvor omverden stiller barrierer 
op. Jeg vil gerne give Benjamin 
mulighed for at se naturen, som jeg 
gjorde som barn,” fortæller han.

Benjamin er to år og i den alder, 
hvor alt skal udforskes og under-
søges. Når han er færdig med at 
undersøge dagligstuen, fortsætter 
han ned fra terrassen og ud i den 
store have. Jonas bliver på terras-
sen og holder øje med sin søn, og 

Trines hjælper følger efter Benja-
min ned i haven.

Med rollen som far har interes-
sen for hjælpemidler, der kan give 
mere førlighed tilbage, fået en ny 
dimension for Jonas. Interessen 
for eksoskeletter blev intensiveret, 
da denne teknologi vil give ham 
mulighed for selv at kunne følge 
Benjamin ned ad trapperne fra ter-
rassen til haven.

”Jeg fandt på den måde ud af, 
at der eksisterer en teknologi, der 
er en løsning på mit problem. Det 
blev startskuddet for, at eksoskelet-
ter er vejen frem for mig,” forklarer 
Jonas med stor begejstring.

En ny teknologi
Jonas har læst alt forskning på 
området, som han har kunnet 
finde. Forskningen foretages pri-
mært i Asien og USA, men det er 
ikke en hindring for Jonas. Faktisk 

MEDLEMSPORTRÆT 

Jonas, Trine og deres 
søn Benjamin tilbringer 

en hyggestund på ter
rassen i Fredericia.  
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formoder han, at han er en af de 
danskere, der ved allermest om 
eksoskelet-teknologien.

”Eksoskeletter er en meget, 
meget ny teknologi, der har stort 
potentiale til at ændre radikalt på 
den måde, vi lever på. For os med 
bevægelseshandicap, så vil det for 
eksempel ikke være et problem at 
gå på trapper, der vil ikke behøve 
at være slisker, og det er lige me-
get, at der er et trin op i forretnin-
gerne,” forklarer Jonas entusiastisk.

Ved at komme op at gå, vil ekso-
skeletterne være med til at ændre 
mængden af livsstilssygdomme 
hos mennesker, der sidder i kø-
restole, og de forskellige former 
for robotteknologier kan, hvis de 
implementeres rigtigt, reducere 
slid, som mange repeditative ar-
bejdsstillinger giver, forklarer Jonas 
Grau Thomsen med afsæt i forsk-
ningen på området. Han ser derfor 
eksoskeletter som meget mere end 
en løsning for ham selv.

Og spørger man Jonas, tror han 
på, at eksoskeletter en dag vil blive 
allemandseje. 

”Alt nyt er dyrt, da vi som brugere 
skal betale for udviklingen. Men 
med tiden vil udbud og efterspørgs-
len ændre prisen, og det vil blive 
nemmere at få adgang til eksoske-
letter, for hvis man i de yngre år kan 
forebygge livsstilsstilssygdomme, er 
der mange penge at spare for sam-
fundet på den lange bane.”

Jonas ser måske ikke sit behov for 
kørestol som et handicap, men der 
er lang vej endnu, før barriererne 
i samfundet er helt fjernet for kø-
restolsbrugere. Eksoskeletter er et 
skridt på vejen, men Jonas indrøm-
mer, at det er svært at sige, hvornår 
efterspørgslen vil kunne sænke pri-
sen. Men han glæder sig til, det sker, 
for så vil han også selv få mulighed 
for at prøve et.

Holder drømmen i live
Eksoskeletter har ifølge Jonas po-
tentiale til, hvis ikke direkte at er-

statte kørestolen, så at være et af-
gørende supplement til kørestolen. 

”Der er mulighed for at kunne 
spare samfundet for rigtig mange 
penge, hvis potentialet bag ek-
soskelet-teknologien bliver forstået 
og implementeret på den rigtige 
måde. Det vil være en fordel for 
både brugere og samfundet,” un-
derstreger Jonas Grau Thomsen, 
som i første omgang ønsker at ud-

brede sin store viden om området, 
så mulighederne ved den nye tek-
nologi ikke er en diskussion, men 
et afsæt for videre handling. 

For Jonas er det nemlig vigtigt at 
holde fast i en drøm, som andre ser 
som umulig. Det er særligt vigtig 
for ham, da han lever efter en livs-
filosofi om, ”at det godt kan være, 
at det ikke kan lade sig gøre i dag, 
men det kan det i morgen.”

Eksoskelet er et mekanisk skelet, der sidder uden på kroppen. Ek

soskelettets funktion er at understøtte kroppen. Der findes forskel

lige typer af eksoskeletter – blandt andet aktiveeksoskeletter og 

passiveeksoskeletter.

Det aktive- og passive-eksoskelet kan begge anvendes til rehabili

tering i forbindelse med for eksempel rygmarvsskade, hvor skelettet 

understøtter og genoptræner en manglende funktion via små elek

triske motorer.

Det passive-eksoskelet kan også anvendes i industrien, hvor det bæ

res på enten overkrop eller underkrop og for eksempel kan tage no

get af byrden ved hjælp af fjedresystemer, når man skal bære tunge 

ting og/eller gentage de samme bevægelser mange gange på en dag.

Siddende i sin sofa overvejer Jonas det 
næste skridt på eksoskeletvejen.

www.danishcrown.com

Danmarks største  
udvalg af dagligvarer  

til discountpriser

Storgade 30 B, 1.sal • 4180 Sorø
Tlf. 5786 2525

Find 12.000 produkter og 
3.500 kreative idéer online 

på cchobby.dk

kreativiteten

Rasmus Færchs Vej 23 . 7500 Holstebro . Tel. 96 13 30 10

Slip 
 
løs

Dørsalg hverdage incl lørdag 
fra 8.00 til 18.00.

Og søn- og helligdage fra 10.00 til 16.00

Refsvindinge
Bryggeri & Malteri ApS

v/ John Juul Rasmussen

Nyborgvej 80 • 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 10 40
Fax 65 33 10 29

www.bryggerietrefsvindinge.dk
 refsvindingebryg@hotmail.com
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Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS
Sankt Peders Stræde 39 • 1453 København K

Tlf. 4635 4975 • E-mail: mail@mfk.dk
kwww.mf .dk

Horsekildevej 22
2500 valby

Åbent fra 09-21 alle dage

Ålekistevej 42-44 • 2720 Vanløse
Tlf.: 38 74 27 36

Email: info@mikipizza.dk

Lyngebækgårds Alle 6-10 • 2990 Nivå • +45 2092 0310 • ap@ap-proved.dk

Godthåbsvej 57 • 2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 86 88 56 • el-hjoernet@mail.tele.dk

www.el-hjoernet.dk

Frederiksborgvej 86
2400 København
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Ny bog sætter fokus på den stigende egoisme i trafikken 

K
RISTIAN PIHL LORENTZEN 
er medlem af Folketinget 
og trafikpolitisk ordfører i 
Venstre. Han har sammen 

med kørelærer Carina Bach skrevet 
en bog, der forsøger at kortlægge 
diverse trafikproblemer samt sætte 
dem ind i et historisk perspektiv, 
fx har bogen et helt kapitel om 
kørelæreruddannelsen i Danmark. 
Bogen sætter ikke mindst fokus på 
den dårlige trafikkultur. For i takt 
med at der kører flere og flere bi-
ler på vejene, er der også kommet 
mere vejvrede og chancebetonet 
kørsel.  

I Danmark havde vi en periode, 
hvor antallet af trafikdræbte faldt. I 
2012 stagnerede antallet, men fra 
2019 steg det igen, hvor over 200 
mistede livet i trafikulykker. Derfor 
er det ifølge forfatterne nødven-
digt at se på den menneskelige 
faktor. Diverse undersøgelser viser, 
at flere og flere bilister oplever 
vej vrede, det svarede hver fjerde, 
at de oplevede i 2019, og det var 
flere gange i løbet af et år. 

Hvad er trafikal egoisme?
Forfatterne definerer trafikal ego-
isme som de situationer, hvor no-

gen er ubehøvlede og tilsidesætter 
trafiksikkerheden og hensynet til 
andre i trafikken. Det handler om, 
at et stigende antal bilister sætter 
deres egne behov først og blæser 
på alle andre medtrafikanter. Som 
eksempler nævnes: uopmærksom-
hed fx ved at tale i håndholdt mo-
bil, køre for stærkt, køre i påvirket 
tilstand, masen sig frem, hensyns-
løshed over for vejarbejdere osv.

Ikke kun bilister kan være hen-
synsløse, det samme gælder cyk-
lister, som ikke respekterer rødt 
lys. Løbehjul, som er placeret på 
tværs af fortove, uforsvarlig kørsel 
på knallerter og kørsel med meget 
larmende motorcykler. I den kol-
lektive trafik kan det handle om, at 
ingen rejser sig for ældre, eller man 
smækker fødder med sko på op på 
sæderne. Bogen rummer mange 
eksempler.

Trafiksikkerhed har interesseret 
samfundet i mange år, og der har 
været færdselskommissioner, og 
Rådet for Sikker Trafik har stået bag 
en lang række kampagner målrettet 
borgerne. Også forsikringsselskaber 
bruger tid på forskning i emnet for 
at forebygge ulykker. 

Den store opmærksomhed skyl-
des, at de mange ulykker koster 
samfundet dyrt både for de enkel-
te, men også for samfundet.

Bogen er en grundig kortlægning 
og munder ud i 13 konkrete råd. 
Forfatterne har selv stået for den 
omfattende research og modtaget 
midler fra forsikringsbranchen til 
bogens udgivelse.

Bogen nævner flere gange begre-
bet vejvrede, men farten er også en 
stor synder, ikke mindst vanvidsbi-
lister, som kører stærkt i påvirket 
tilstand af enten alkohol eller stof-

fer. Det samme er chancebetonet 
kørsel, som er en velkendt årsag til 
ulykker. Bogens pointe er i øvrigt, 
at egoismen findes i alle grupper i 
trafikken lige fra brugen af løbehjul 
til lastbiler. 

I EU-sammenhæng har Danmark 
en femteplads, når det gælder per-
soner dræbt i trafikken, i Norge står 
det bedre til, så vi må kunne bliver 
bedre herhjemme er en anden 
pointe i bogen.

13 indsatser, der kunne gøre 
en forskel
Forfatterne kommer med 13 forslag 
til, hvordan vi kan få en bedre tra-
fikkultur, da det ikke kun er én ting, 
der skal til, men flere forskellige 
indsatser. De foreslår blandt andet, 
at der indføres tidlig trafikoplæring 
– i hjemmet, børnehaven og skolen, 
at der udgives en ”Takt og tone i 
trafikken,” og at der genindføres 
et færdselspoliti. De enkelte 13 
forslag uddybes grundigt i bogen, 
så hvis man er interesseret i trafik-
sikkerhed, er bogen anbefalelses-
værdig.

Stop trafikal egoisme
Af Bente RødsgaardBOGANMELDELSE 

Stop trafikal egoisme – Giv i stedet en 
krammer i trafikken af Carina Bach og Kri
stian Pihl Lorentzen. Vejledende pris ca. 
kr. 300. Udgiver: Tange Sø Consult med 
støtte fra GF fonden og FDE fonden.
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overbelastet. ”Folk døde foran 
hospitalerne, i gaderne, også fordi 
ingen turde hjælpe dem. Det første 
medlem, vi mistede, var Anoldo 
Quetteguari, han døde alene som 
en hund på gaden uden for hospi-
talet,” fortæller Alehandra med en 
stille stemme. ”Vi vidste det ikke, 
og kunne ikke gøre noget.” 

Landsformanden døde i sit 
hjem
FEBOPDIF's daværende landsfor-
mand, Roxana Limpias, boede i 
Riberalta, og medlemmerne fortæl-
ler, hvor stolte de var af, at lands-
formanden kom fra deres by. ”Hun 
var utrolig aktiv og gjorde alt for at 
gøre livet lettere for ikke bare FE-
BOPDIF's medlemmer i byen, men 
også for alle andre mennesker med 
handicap. Hun var altid optimist, 
men den 29. marts 2021 ringede 
hun til Alehandra og fortalte, at 
hun var dårlig, og den 7. april døde 
hun.” 

I Bolivia skal man selv sørge for 
ilt og ilttank, og lokalafdelingen 
gik i gang med at samle penge ind, 
bl.a. fra Dansk Handicap Forbund, 
men Roxanas tilstand blev så hur-
tigt forværret, at ilten ikke nåede 
frem i tide, og hun døde i sit hjem, 
da hospitalet var overfyldt. Roxana 
blev 45 år. 

Det var Roxana, der fik Alehandra 
med ind i FEBOPDIF, efter at hun 
havde fået en halvsidig lammelse 
efter en blodprop. ”I starten ville 
jeg ikke acceptere, at jeg havde et 
handicap. Jeg var helt passiv og 
deprimeret og ville ikke komme 
uden for en dør. Roxana inviterede 
mig til en aktivitet med FEBOPDIF i 
hovedstaden, og det var en kæmpe 
oplevelse at komme ud og møde 
andre mennesker med handicap,” 
fortæller Alehandra og forsætter: 
”Det var altid Roxana, der skub-
bede mig fremad, og sagde jeg 
kunne stille op som lokalformand, 
da hun selv blev landsformand. Jeg 
stillede op som lokalformand og 

blev valgt, og jeg havde posten, til 
jeg blev valgt ind i byrådet,” siger 
Alehandra.  

Alehandra har også haft Corona. 
”Jeg blev syg under den anden 
bølge i januar 2021. Jeg lå 20 dage 
derhjemme med ilt, som Roxanna 
havde skaffet gennem organisa-
tionen, og jeg fik efterfølgende 

senfølger, som jeg stadig lider lidt 
af her et halvt år efter. Det har væ-
ret en frygtelig tid, men corona har 
fået os til at rykke sammen som or-
ganisation. Vi har hjulpet og støttet 
hinanden, og uden organisationen 
ville mange ikke have klaret den. Vi 
har lært at hade og elske, og fun-
det ud af, hvem man kan stole på.”

CORONA I BOLIVIA
Bolivia har i midten af oktober 2021 haft ca. en halv million smittede 

med corona og ca. 19.000 døde. Der er dog udbredt enighed om, 

at der er et enormt mørketal især for antal smittede, men også for 

døde, der kan være op mod fem gange højere, da kun personer, der 

er døde på hospitalet, er blevet registreret. Ca. 30 % af befolkningen 

er vaccineret. 

Bolivia har ca. 10 mio. indbyggere. 

Dansk Handicap Forbund har støttet fem nationale handicapfor

bund, heriblandt FEBOPDIF, som er landsforbundet af mennesker 

med fysisk handicap. Støtten er normalt i form af hjælp til at opbyg

ge organisationerne lige fra støtte til at opbygge medlemsregistre til 

at udarbejde strategier for deres rettighedsarbejde over uddannelse 

af deres tillidsfolk og aktive medlemmer. Under coronapandemien 

har forbundet støttet partnerorganisationernes medlemmer med fø

devarer, medicin, værnemidler, ilt og begravelseshjælp.

Dansk Handicap Forbund hjælper med at opbygge handi
caporganisationer i ulande fx i Bolivia, men coronaepide
mien har betydet, at forbundet også har måtte støtte med 
fødevarer, værnemidler og begravelseshjælp

J
EG ER I Bolivias nordøstligste 
del i byen Riberalta tæt på 
grænsen til Brasilien. Byen 
ligger i Amazonas-området, 

selvom regnskoven er fældet i den 
del af landet. Jeg er til et møde 
med lokalafdelingen af forbundet 
af mennesker med fysisk handicap i 
Bolivia – FEBOPDIF. 

Mødet bliver afholdt under et 
halvtag foran en lille butik, der ejes 
af et medlem. Fra den lille butik 
bliver der frem for alt solgt små 
dunke med benzin til de tusindvis 
af scootere, som alle bruger som 
transportmiddel i byen. Lidt efter 
lidt kommer medlemmerne, nogle 

kommer på deres egen scooter, 
andre bliver kørt af familiemed-
lemmer ligeledes på scooter og 
med diverse anordninger for at 
få plads til kørestol eller andre 
hjælpemidler. Det er let at se, at 
medlemmerne er glade for at møde 
hinanden, at de har noget sammen; 
og snakken går lystigt her i trope-
varmen under halvtaget med de 
hvide plastikstole.  

Udgangsforbud med kata-
strofale følger
Det er et af de første møder, som 
lokalafdelingen holder i halvandet 
år, for Bolivia og især Riberalta har 

været utroligt hårdt ramt af corona 
og på en måde, som det er svært 
at forestille sig for en dansker. Et 
af medlemmerne, byrådsmedlem 
Alehandra Trujillo, fortæller, at bare 
i den lille lokalafdeling med godt 
100 medlemmer har de mistet syv 
medlemmer til Corona. 

”I marts 2020 blev der indført en 
benhård nedlukning med udgangs-
forbud, som straks betød, at mange 
medlemmer begyndte at mangle 
mad og medicin, da mange lever 
fra dagen og vejen,” fortæller Ale-
handra. ”Jeg begyndte at kontakte 
myndighederne, og vi fik 50 sække 
med de vigtigste livsfornødenhe-
der fra lokalregeringen.” 

På trods af nedlukningen be-
gyndte smittetallene at stige efter 
et par måneder, da folk jo skulle 
ud og tjene lidt til føden. Det be-
tød, at hospitalet i byen blev helt 

Medlemsmøde i Riberalta
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Cimbria sommerhuse
Af Dorrit & John Dessauer  LÆSERBREV

I 
FORÅRET 2020 SÅ vi i medlems-
bladet, at Cimbria Ferie skulle 
være sagen for kørestolsbru-
gere. Vi er godt bekendt med at 

holde handicapferier og har været 
på Musholm Feriecenter, Dronnin-
gens Ferieby og Slettestrand. Alle 
steder var der upåklagelige forhold 
vedr. udlån af specialudstyr som fx 
stålift, toiletstol osv.

På papiret så tilbuddet fra Cim-
bria Ferie fint ud. Der blev annon-
ceret med, at huset var udstyret 
med to plejesenge, en personlift, 
toilet- og badestol. Vi besluttede 
derfor at leje et hus i otte dage i 
august 2021. 

Da vi ankom, konstaterede vi, 
at de forsænkede vaske på ba-
deværelserne og i køkkenet var 
fastmonterede og gav anledning til 
rygproblemer for en ikke handicap-
pet person. 

Personliften manglede et sejl. 
Ved henvendelse til udlejer fik 
vi at vide, at vi selv skulle med-

bringe et egnet sejl, hvilket vi 
intet vidste om. Vi bad om en 
stå-lift fx Sara Stedy eller tilsva-
rende, da denne lifttype er min 
kones sædvanlige hjælpemiddel 
til forflytninger, men det kunne 
udlejer ikke formidle. Derfor 
henvendte vi os til Guldborgsund 
Kommunes visitation, som uden 
betænkelighed straks gav tilsagn 
om at levere en stålift i løbet af 
to timer. Så var ferien til at nyde 
uden bekymringer.

Plejesengene er af ældre dato 
med et meget sindrigt sengeheste-
system. Normalt trækker vi blot 
sengehesten op, hvorefter den 
låser nemt og ubesværet. Men i 
Cimbria-huset skulle sengehestene 
ved op- og nedtagning skrues i 
eller løsnes med fare for at få fing-
rene i klemme eller for at falde ned 
over hjælperens tæer.

Guldborgsund Kommunes hjem-
meplejere gav flere gange udtryk 
for, at Cimbria, trods henvendelser 

om forbedring og opdatering af 
“indmaden” i husene, desværre ik-
ke efterkommer disse nødvendige 
ønsker for at leve op til normal for-
ventet standard, så ferieopholdet 
kan blive en nydelse fra start og 
ikke til bekymring om, hvorvidt fe-
rien grundet diverse mangler skulle 
afbrydes før tid.

I øvrigt manglede lys i køleska-
bet. Et vindue i soveværelset var 
defekt og kunne ikke låse i forskel-
lige positioner. Faldet ved gulvaf-
løbet i badeværelse fik ikke vandet 
til hurtigt at forsvinde med fare for, 
at der kunne opstå personskade 
ved fald på badeværelsegulvet. 
Sofaer og lænestole kunne trænge 
til en grundig tekstilrensning – især 
på armlænene.

Vi vil opfordre Dansk Handicap 
Forbund til at gå i dialog med 
Cimbria Ferie om en generel opgra-
dering af feriehusene, så alle kan 
være glade ved et ophold fra start 
til slut.

Handicapnyt har bedt Cimbria Ferie om en kommentar
Vi kan kun beklage den oplevelse, 
lejeren har haft i et hus, der udlejes 
af Cimbria Ferie. Vi var under hele 
opholdet i kontakt med lejerne og 
fik efter vores opfattelse løst de 
problemer, lejerne måtte have. Der 
kan ses på hjemmesiden, hvilke 
hjælpemidler, der er tilgængelige i 
husene, og vi opfordrer altid til at 
få andre hjælpemidler bragt til hu
sene, hvis man har brug for nogle 
specifikke, og hvis brugeren er vi
siteret til det, plejer det foregå helt 
uproblematisk.

Cimbria Ferie står kun for udlej
ningen af husene og har ikke noget 
at gøre med inventaret, hvilket er 
husets ejers ansvar og valg. Des

uden er det pågældende hus i mel
lemtiden blevet solgt, så det bliver 
ikke længere udlejet gennem os. 
Der kan være forskel på inventaret 
og standen i de enkelte huse, da 
der er forskellige ejere. Der findes 
altid sejl til mobilliften i husene, 
men oftest har brugerne selv sejl 
med, der passer, ligesom vi aldrig 
har fået kommentarer før til senge
hestene, der er helt normalt til at 
trække op og ned.

Vi vil som altid og fremadret
tet gøre alt, hvad vi kan for at give 
vores lejere den bedste oplevelse. 
Vi tager alle kommentarer til efter
retning og sender altid videre til 
husenes ejere. Vi står også altid til 

rådighed for oplysninger om inven
tar og andet.

På vegne af Cimbria Ferie, Anja 
Thormann

Handicapnyt har bedt Guldborg
sund Kommune om en kommentar, 
men kommunen er ikke vendt til
bage.

Vedrørende dialog så har Dansk 
Handicap Forbund nogle huskeli
ster blandt andet målrettet over
natningssteder, som vi henviser til, 
hvis et firma eller hotel henvender 
sig til forbundet for at få nogle tips.A
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Falck Sygetransport og diskrimination

J
EG HAR FLERE gange modtaget 
reklame for Falck Sygetrans-
port. “Falck Sygetransport kører 
dig trygt ud og hjem. Når du skal 

til lægen, fysioterapeuten, speciallæ-
gen, tandlægen, kiropraktoren, ..”. Da 
jeg fandt tilbuddet i reklamen tilta-
lende, og da jeg har haft Falckabon-
nement i mindst 30 år, besluttede 
jeg at prøve det. Men da jeg en dag 
fik brug for det, fik jeg en stor over-
raskelse, idet jeg blev nægtet hjælp, 
fordi jeg sidder i kørestol. Det anså 
jeg for at være diskrimination af mig 
som kørestolsbruger og klagede til 
Ligebehandlingsnævnet, som bad 
Falck kommentere min klage. 

Det blev en 20 sider lang re-
degørelse, som mest var reklame 
for organisationen selv, men som 

også hånede mig, fordi jeg havde 
haft “rig mulighed for at gøre [mig] 
bekendt med vilkårene” for et 
Falck-abonnement - men altså ikke 
information, som kunne findes i 
deres reklamer. Jeg har med andre 
ord "sovet i timen". Det må jeg na-
turligvis tage på mig og erkender, 
at jeg har været naiv nok til at få 
præcist det indtryk af organisa-
tionen, som dens reklameafdeling 
gerne vil have, at vi får, nemlig 
at organisationens opgave er "at 
hjælpe borgere". 

Jamen så må jeg naturligvis glæ-
de mig over, at Falck kan "tilbyde 
hjælp til borgere i 30 lande med 
sine i alt 27.000 medarbejdere på 
globalt plan". Men hvad skal jeg 
bruge den oplysning til i mit til-

fælde? Jo, jeg kunne more mig over 
den Falck-medarbejder, der på et 
tidspunkt ringede mig op og forkla-
rede, at mit ønske var alt for dyrt 
for organisationen!

Falck reklamerer særdeles ak-
tivt i medierne i øjeblikket med 
Lone Hertz som frontfigur. Det kan 
undre, at skuespilleren lader sig 
bruge af Falck i betragtning af hen-
des kamp for sønnen Tomas, som, 
hun i anden sammenhæng mener, 
er udsat for diskrimination.

Jeg opfordrer fortsat Falck til at 
stoppe diskriminationen af menne-
sker med handicap. Jeg nægter at 
tro, at det skulle være for dyrt for 
en stor organisation som Falck, der 
gerne vil være førende på området 
sygetransport.

Handicapnyt har bedt Falck om en kommentar
Koncerndirektør for Falck As-
sistance Michala Fischer-Hansen 
svarer således:

Vi er rigtig ærgerlige over den 
oplevelse, som Mette har haft, ef
ter hun ændrede sit abonnement 
hos Falck. Det er bestemt ikke den 
følelse, vi ønsker, at vores kunder 
skal sidde tilbage med. 

Misforståelserne er angiveligt 
opstået ved skifte til et andet 
abonnement, der, modsat det tidli
gere abonnement, ikke inkluderer 
mulighed for at blive transporte
ret, mens man sidder i kørestolen 

grundet brugen af mindre patient
transportbiler, der ikke har kapa
citeten til at håndtere transport 
siddende i kørestol.

Det nye abonnement egner sig 
derfor til personer, der selv kan 
komme ind på passagersædet, og 
hvor kørestolen kan foldes sam
men. Det får vi desværre ikke 
forklaret godt nok til Mette, og vi 
beklager, at vi ikke var tydelige 
nok omkring ændringerne i abon
nementstyperne. Vi er udeluk
kende interesseret i at tilbyde 
abonnementer, der passer til vores 

kunders forskellige behov, og der
for skulle vi have været bedre til at 
afdække Mettes behov. 

I kølvandet af denne sag vil 
vi undersøge mulighederne for 
bedre at imødekomme behovet 
for at blive transporteret siddende 
i kørestol under kørslen i de nye 
abonnementer. I mellemtiden sik
rer vi et højere fokus på behovsaf
dækning af personer med behov 
for kørestol under transporten, så 
vi undgår, at de kommer i klemme 
grundet de forskellige typer af 
abonnementer.

Handicapnyt har bedt Lone Hertz om en kommentar
Det gør mig altid uendelig trist, når 
mennesker med handicap diskrimi
neres på grund af handicap.

Jeg er ikke et menneske, der ge
nerelt lader mig bruge i reklamer, 
men at udtale mig om  og at an
befale Falck  er helt naturligt for 
mig, da jeg to gange selv har været 

i alvorlige situationer, hvor Falck 
har ydet mig en uvurderlig hjælp. 
Ja, måske endda i et tilfælde red
det mit liv.

At Falck ikke involverer sig som 
hjælp for især kørestolsbrugere, 
var jeg uvidende om. Det mere 
end undrer mig, og jeg kan kun 

appellere til, at Falck vil forandre 
standpunkt her, alt andet er umid
delbart uforståeligt i forbindelse 
med et tilbud fra en hjælpeorgani
sation.

Jeg sender mine tanker til Mette 
Feldtmose Baker.

                     LÆSERBREV Af Mette Feldtmose Baker

Hvorfor vælge Olivia Danmark 
som din BPA-leverandør?

✓ Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

✓ Du og dine behov er i fokus og du får en fast 
tilknyttet BPA-rådgiver.

✓ Vi har et brugervenligt IT-system til at oprette 
nye medarbejdere, lægge vagtplaner mm.

✓ Du får adgang til en vikarportal, hvor du kan 
søge efter vikarer.

✓ Vi har et indgående kendskab til lovgivningen.

✓ Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog, 
når vi rådgiver og vejleder dig.

Vil du vide mere?

Kontakt BPA-rådgiver Dea eller Edith på
8888 7171

bpa@oliviadanmark.dk
www.oliviadanmark.dk
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Nye brochurer og åbent hus
på Idrætsskolen!

NU MED

E - S P O R T

Idrætsskolen er et undervisningstilbud for voksne med udviklingshandicap, 
der går på skolen i et skoleår, i dagtimerne fra 9.00 til 14.00 hver dag.

Det nye skoleår begynder mandag den 16. august 2021, og slutter fredag den 
24. juni 2022. Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center.

Informationsaften onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00-20.00 
og åbent hus for alle interesserede ansøgere 
torsdag den 28. januar 2021 kl. 09.00-14.00.

Ansøgningsfrist fredag den 19. februar 2021. 

Det nye skoleår begynder mandag d. 15. august 2022, og slutter fredag d. 
23. juni 2023. Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center i København.

Informationsaften onsdag d. 26. januar 2022 kl. 19.00-20.00,
og åbent hus for alle interesserede ansøgere
torsdag d. 27. januar 2022 kl. 09.00-14.00.

Ansøgningsfrist fredag 18. februar 2022.
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PARKERING Af Mads Stampe

meget nemmere for den enkelte 
bilist.

”Jeg kan kun sige, at man skal 
klage, hvis skiltningen ikke er i or-
den. Det skal man ikke acceptere.”

Betænkelig ved lovgivning
Hvor Alex Pedersen ikke er i tvivl, 
når det kommer til klager over 
dårlig skiltning, så er han mere 
betænkelig ved et lovindgreb, som 
det foreslås i borgerforslaget. For 
hvis man gør det, mener han, så 
krænker man samtidig den private 
ejendomsret, og dermed får en evt. 
lovændring principiel karakter, som 
han ikke er meget for.

”Sådan en lov ville påvirke alle, 
der har private parkeringspladser, 
hvis man gik ind at sagde, at man 

ikke måtte opkræve parkeringsge-
byrer for en bestemt målgruppe. 
Men det er et politisk spørgsmål, 
om man vil gøre det, og hvis det 
ender der, så må vi rette os efter 
det. Men jeg er betænkelig ved 
det,” konstaterer Alex Pedersen.

Kim Weiss-Poulsen er til gengæld 
betænkelig ved status quo, hvor 
det beror på den enkeltes ressour-
cer og lyst til at klage, når forvir-
rende skiltning fx giver bøder eller 
besværliggør livet for den enkelte 
med handicap.

”Lige så snart, at man bliver 
klar over, at alle regler er ens alle 
steder, så ville man ikke skulle 
spekulere på, hvor man parkerer 
sin bil. Man må stadig ikke parkere 
ulovligt, men det ville fjerne hele 

forvirringen. Så kan der være nogle 
parkeringsselskaber, som ville gå 
glip af nogle få bøder, men jeg tror 
ikke, det er noget, der ville komme 
til at ramme dem særligt hårdt,” ly-
der det fra Kim Weiss-Poulsen.

Borgerforslaget, som Kim Weiss-
Poulsen blandt andet står bag, ud-
løber den 28. december 2021, så 
der er fortsat mulighed for at skrive 
under. Det kan du gøre via linket 
her: https://www.borgerforslag.dk/
se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08542

Ved bladets deadline var der 
448 underskrivere. På Handicap-
nyt EKSTRA har vi desuden lagt en 
video fra den dag, Kim Weiss-Poul-
sen havde Handicap-nyt med på tur 
for at vise de forvirrende skilte i 
Taastrup ved København.

Borgerforslag: 

Forvirrende 
parkeringsregler med 
handicapskilt skal ensrettes

D
ET HANDLER IKKE om at 
spare penge på bøder; el-
ler om at mennesker med 
handicap bare vil have 

mere og mere. Nej, det handler om, 
at reglerne omkring handicappar-
kering på især private parkerings-
pladser efterhånden er så mange, at 
forvirringen ofte er stor, når der skal 
parkeres med et handicapskilt.

Kim Weiss-Poulsen, som har et 
handicapparkeringsskilt i forru-
den af sin bil på grund af en CP-
diagnose, er en af forslagsstillerne 
bag borgerforslaget ’Lempelser i 
parkeringsbestemmelser for han-
dicappede bør også gælde for pri-
vate parkeringsselskaber på privat 
eller offentlig grund’, og for ham 
er sagen helt klar: De private par-
keringsselskaber slipper rundt om 
reglerne, fordi politikerne har glemt 
at koble de nationale regler fra lov-
givningen omkring lempelser ved 
parkering med et handicapparke-
ringskort med de regler, der gælder 
for private parkeringsaktører.

”Mit forslag går ud på, at der hvor 
man har lov at bruge de privatrets-
lige regler, der skal man tage hen-
syn til, at der er borgere her i lan-

det, som har behov for de særlige 
lempelser, og det er egentlig bare 
den kobling, jeg vil lave. Og den 
koster ikke andet end et penne-
strøg,” mener Kim Weiss-Poulsen.

Problemet er, mener han, at de 
private parkeringsudbydere har 
carte blanche til at fastsætte de 
regler, de vil, og der er ikke krav 
om, at de følger de lovmæssige 
lempelser, der er for bilister med 
et handicapparkeringskort på of-
fentlige pladser. Og det forvirrer, 
mere end det gavner, oplever Kim 
Weiss-Poulsen.

”Jeg oplever, at der flere ste-
der er skilte, som kommer med 
modsatrettede informationer om 
begrænsning og særregler på de 
private parkeringspladser,” konsta-
terer han.

Landsformand i Dansk Handicap 
Forbund Susanne Olsen har samme 
oplevelser, og hun er enig med Kim 
Weiss-Poulsen i, at en ensretning af 
reglerne, så det var det samme på 
både offentlige og private parke-
ringspladser, ville spare hende for 
megen forvirring og tid.

”Jeg er ofte i tvivl om, hvordan 
reglerne egentlig er, når jeg par-

kerer. Ofte ender det med, at jeg 
betaler for parkeringen, selvom jeg 
muligvis ikke behøvede det. Det er 
en mulighed for mig, men for an-
dre er det ikke, og de ville så være 
nødsaget til fx at komme tilbage 
til bilen og sætte P-skiven på ny 
eller flytte bilen, så de ikke får en 
bøde. Det har de ofte meget svært 
ved, og det er jo netop derfor, de 
har fået handicapparkeringsskiltet,” 
konstaterer Susanne Olsen.

Der må ikke være tvivl om 
reglerne
Hos Danske Private Parkeringssel-
skabers Brancheforening (DPPB), 
som organiserer de private parke-
ringsselskaber Apcoa Parking Dan-
mark A/S, Q-Park A/S, Scan-Park 
ApS og DinParkering A/S,  kan for-
mand Alex Pedersen sagtens forstå 
frustrationerne over den forvirring, 
som de modsatrettede informatio-
ner på skiltene er kilde til. Derfor 
opfordrer de som forening også 
deres medlemmer til at sørge for, 
at skiltningen er til at forstå.

”Hvis skiltningen forvirrer, så 
har det private parkeringsselskab 
ikke gjort det godt nok. Det er et 
helt rimeligt krav at stille – uan-
set om man har et handicap eller 
ej – at skiltningen er tydelig nok,” 
siger Alex Pedersen, der samtidig 
opfordrer til, at man som billist 
med et handicapskilt gør indsigel-
ser, hvis skiltningen er forvirrende 
og for dårlig. Her peger han på 
Parkeringsklagenævnet, som har 
gjort processen omkring klager 

Inden for en radius på ganske få kilometer i Taastrup ved 
København illustrerer Kim WeissPoulsen forvirringen om
kring parkeringsreglerne med handicapskilt ganske klart: 
fire parkeringspladser, fire forskellige – og til tider meget 
uklare regler. Med et borgerforslag ønsker han en ensret
ning af reglerne, og det kan politikerne gøre med et pen
nestrøg, mener han 

Handicapparkering kan være en udfordring. 
Foto: Colourbox.
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Danmarks 
Forsorgsmuseum er et 
vigtigt museum

Et seværdigt museum i Svendborg sætter fokus på de fat
tige og udstødtes historie

F
ATTIGGÅRDEN I SVENDBORG 
eksisterede fra 1872 til 1974 
i alt 102 år, hvor mange men-
nesker med vidt forskellige 

skæbner havde deres daglige tilvæ-
relse. I dag er fattiggården forvand-
let til et moderne museum, som 
formidler en del af danmarkshisto-
rien, som de færreste formodentligt 
kender til.

Handicap-nyt er taget til Svend-
borg med landsformand Susanne 
Olsen for at opleve museet.

Tæt på museet er der handicap-
parkeringspladser. Vi kommer ind 
ad porten, hvor der med store 
bogstaver står: Vi glemmer jer 
ikke. De ord har stået der siden 
2019, hvor Godhavnsdrengene og 
andre tidligere børnehjemsbørn 
hyldede museets indsats med 
at dokumentere deres historier i 
kampen for at få en undskyldning 
af samfundet. 

Det er let at komme ind med kø-
restol og købe billetter i butikken, 
hvor der også er en lille selvbetje-
ningscafé med kaffe og sodavand 
og garderobe. Museet har adskil-
lige handicaptoiletter.

De værdige og de uværdige
Vi får udleveret et kort over muse-
et, og så går det løs. Museet er op-
delt som det var, da det fungerede. 
Her boede både mænd og kvinder, 
men adskilt. Beboerne var delt op i 
de værdigt trængende og de uvær-
digt trængende. De værdige boede 
i forsørgelsesafdelingen, det kunne 
fx være personer, der ikke kunne 
forsørge sig selv, ældre og men-
nesker med handicap. De uværdige 
boede i arbejdsafdelingen og blev 
anset som værende ”dovne og for-
faldne subjekter”.

Landsformand Susanne Olsen er 
uddannet socialpædagog og har i 
sin studietid beskæftiget sig med 
det vekslende syn på samfundets 

udstødte, så opdelingen kommer 
ikke bag på hende.

Vi læser på plancher om, hvordan 
”de uværdige” mænd blev kontrol-
leret og om straffe for at overtræde 
regler, fx ikke at måtte få kaffe i 
en uge. Udstillingen i arbejdsaf-
delingen prøver at formidle både 
fortidens og nutidens straffefor-
anstaltninger, fx er der udstillet en 
fodlænke, som bruges i vores dage 
til at afsone domme i hjemmet; 
den overvåger også, om der indta-
ges alkohol, eller man forlader sin 
bopæl. 

”De dovne” skulle arbejde, og 
deres job var fx måttevævning, 
som frivillige nu har overtaget, og 
måtterne kan købes i museums-
butikken. Man kan komme ind i 
vævestuen, og man kan ved en en-
kelt væv som gæst selv forsøge at 
væve på en måtte. 

Eller beboerne sorterede ispinde 
på akkord, så ingen skæve eller 
dårligt udførte pinde blev brugt 
til is. ”Det vidste jeg slet ikke, 
at nogen havde gjort,” siger Su-
sanne Olsen. Hun kan i sin kørestol 
komme rundt de fleste steder, men 
der mangler nogle kiler til nogle 
af dørtrinene. At ikke alle rum kan 
besøges i kørestol skyldes, at der 
er originale døre og karme ind til 
flere rum.

”Det synes jeg er helt ok, at de er 
bevaret, også selvom jeg ikke kan 
komme helt ind i alle rum, men så 
kan jeg se ind i dem. Jeg synes, at 
her er gjort meget for, at alle kan 
være her,” siger hun. 

Fortid og nutid
Udstillingerne veksler mellem dati-
dens beboere og nutidens hjemlø-
se, som lever på kanten af samfun-
det. Her er også små finurligheder. 
På et nedlagt toilet kan man trække 
i snoren og høre et foredrag fra 

Susanne Olsen besøger vævestuen, hvor der produceres måtter.
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nogle nu voksne børn, som har boet 
på fattiggården, fordi forældrene var 
opsynsansatte fra 1940-1974. Og 
selve lejligheden kan man også se, 
og den fremstår, som den så ud, da 
familien boede der. Men den er ikke 
tilgængelig for kørestolsbrugere.

Susanne Olsen er meget tilfreds 
med, at fattige får deres egen 
stemme i museumssammenhæng, 
og hun er glad for, at meget trods 
alt har ændret sig, og at udsatte 
mennesker bliver bedre værdsat 
end tidligere.

Museet har en elevatorlignende 
lift, der kører i et kassetårn og brin-
ger Susanne til 1. sal.

Her har kunstneren Anna Skov 
Hassing en lille særudstilling; hen-
des far har været institutionsbarn. 
Hun har arvet nogle billeder, som 
han har malet, og hans journal, og 
bearbejdet dem kunstnerisk og 
bidrager selv med både malerier 
og tekster i et forsøg på at sætte 
sig ind i hans barndoms smerte. På 
samme etage er forvalterboligen.

Forsørgelsesafdelingen og 
børnehjemsbørn
Vi skrår over gårdspladsen og be-
søger bygningen for de værdigt 
trængende. Her er der ”lidt pæ-
nere.” Her er her et lille bibliotek 

og potteplanter. Beboerne her 
skulle åbenbart have det bedre, da 
de ikke kunne gøre for, at de var 
fattige. Vi ser deres spisestuer og 
deres topersonersværelser, skabe 
med tøj til uddeling, vaskeri osv.

Også her fører en liftelevator til 
første sal, hvor der er en særudstil-
ling om børnehjem, og det er ret 
stærk kost at læse plancherne om, 
hvad nogle børn har været udsat 
for fra de personer, som skulle tage 
sig af dem. En kvinde erindrer, at 
hun i sin barnedom følte sig som et 
væsen uden skelet, for sådan ople-
ves verdenen, når man ikke har en 
familie, beretter hun. Børn, der var 
sengevædere, havde det frygteligt 
og blev udskammet. 

Her er der plancher om journa-
listen og socialdemokraten Peter 
Sabro, som besøgte børnehjem og 
rejste sager på børnenes vegne om 
mishandling. Fx rejste han en sag 
mod Handbjerg Børnehjem, hvor 
pigerne blev tvunget til at spise 
deres eget opkast, fik hønsefoder 
og ofte blev spærret inde i en mørk 
kold kælder. Det var Indre Mission, 
der drev børnehjemmet, så mange 
troede, at det var et godt og kærligt 
sted.

Selvom det er voldsomme beret-
ninger, vi læser, så er der også gen-

stande at se på fx legetøj og bør-
netøj. Susanne Olsen har i perioder 
boet på institution og er meget 
glad for, at børnenes historier fra 
børnehjem formidles. Hun er dog 
aldrig blevet mishandlet og havde 
en god familie, men følesen af ikke 
rigtigt at høre til nogle steder, kan 
hun godt huske fra både sig selv 
og andre. Ensomheden kan godt 
komme snigende, når man som 
barn ikke bor hjemme. 

Godt udflugtsmål 
Museets mange plancher sætter 
mange tanker og følelser i sving. 
Susanne er godt tilfreds med besø-
get og synes, at de enkle løsninger 
med hensyn til tilgængelighed er 
gode, og det med de manglende 
skråkiler til nogle dørtrin, må man 

let kunne rette op på, mener hun. 
Hun tager også i stiv arm, at der på 
loftet i forsørgelsesafdelingen er 
en udstilling, som kun kan tilgås via 
trapper.

”Hvis man er socialhistorisk in-
teresseret, så er det et godt sted at 
besøge.  Det er kun få generationer 
tilbage, at forholdene for landets 
fattige var meget kummerlige, fak-
tisk kom det lidt bag på mig, at fat-
tiggården eksisterede helt op i min 
ungdom. Den største forskel, som 
jeg kan se, er, at hvis man lever på 
kanten af samfundet i dag, så er 
man trods alt mindre stigmatiseret. 
Man mister ikke sin stemmeret, og 
der er i dag en større forståelse for, 
at alle mennesker er noget værd, 
uanset hvem de er,” konstaterer 
Susanne Olsen.

Ved dette bord blev der kontrolleret ispinde.

Danmarks Forsorgsmuseum Baderummet 
Foto: Jón Bjarni Hjartarson.

Danmarks Forsorgsmuseum Sovesal 
Foto: Stampe Reklamefoto.
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det blev samtidig startskuddet til 
et arbejde, som handlede om mere 
end Johnna Kristensen selv.

Hun blev aktiv i Dansk Handicap 
Forbund og Danske Handicapor-
ganisationer (DH), og efter kort tid 
blev hun formand i lokalafdelingen 
og medlem af Handicaprådet i 
kommunen. Sideløbende søgte hun 
aktindsigt i kommunens leveran-
døraftaler på hjælpemiddelområ-
det og søgte efter andre, som hav-
de historier, der lignede hendes.

”Jeg tænkte, om der mon ikke 
var andre, der lige som jeg heller 
ikke kunne tåle ’at blive plantet 
om’,” fortæller hun om tiden, der 
ledte hende til at kigge nærmere 
på kommunens indkøbsaftaler. Og 
selvom det ikke er et entydigt bil-
lede, når Johnna Kristensen kigger 
på bevillingerne af kørestole, så ser 
og hører hun alligevel en klar ten-
dens, som hun er ked af.

”På el-kørestolsområdet bliver der 
langet rigtig mange aftale-kørestole 
over disken. Og der er en oplevelse 
af, at kommunens vurdering i over-
vejende grad går mod en simplere 
stol, der læner sig mere op af ind-
købsaftalerne og økonomi end de 
behov, brugerne beskriver. På den 
måde ender hjælpemidlet med at 
blive en begrænsende faktor, som 
det blev for mig. Sådan må det ikke 
være,” siger hun og understreger på 
den baggrund, at indkøbsaftalerne i 
kommunerne på den måde er et ob-
struerende element i forhold til den 
individuelle vurdering.

Politikerne skal stå ved de-
res beslutninger
For Johnna Kristensen handler det 
ikke så meget om, at leverandør- 
og indkøbsaftalerne nødvendigvis 
er for dårlige eller for begrænsen-
de, mere end det handler om at få 
politikerne til at stå på mål for de 
beslutninger, de træffer.

”Hvis kommunen ønsker reel in-
klusion af borgere med handicap, 
og fx at flere med handicap skal i 

job, så skal de samtidig være op-
mærksomme på, at det for mange 
kræver det rigtige hjælpemiddel, 
hvis det skal kunne lade sig gøre. 
Hvis man af en eller anden grund 
tilbyder et hjælpemiddel, som ikke 
lever op til dét, det skal, så skal 
man være ærlig om det. Man skal 
være ærlig om, at man ikke kan 
leve op til sine forpligtelser 
og målsætninger, fordi det 
fx er for dyrt. Hvis ikke 
man er det, så bliver 
mål og visioner på 
handicapområdet 
rene floksler, og 
det er der ingen, 
der kan bruge til 
noget,” konstate-
rer hun. Inklusion 
må nødvendigvis 
starte med den 
korrekte kompen-
sation.

Det er denne kriti-
ske tilgang, hvor Johnna 
Kristensen kræver, at po-
litikerne forholder sig ærligt 
og ordentligt til de ting, hun præ-
senterer. Hun henvender sig altid 
i en ordentlig tone, og selvom hun 
er kritisk over for kommunens og 
politikernes ageren på området, så 
insisterer hun altid på den behage-
lige samtale.

”Det er min oplevelse, at økono-
misk tankegang har fået overtaget 
over faglighed i kommunerne ge-
nerelt. Det synes jeg, politikerne 
skal vide. Men jeg kan jo ikke 
bestemme, hvad de skal gøre ved 
det,” konstaterer hun.

Det seneste år har Johnna Kri-
stensen brugt på at få det politiske 
lag i tale i kommunen, og det vil 
hun fortsætte med for også at få 
den nye kommunalbestyrelse med 
på problemstillingen. Men derud-
over vil hun i tiden, der kommer, 
også gå til forvaltningen for at tale 
sin sag der.

På Handicap-nyt EKSTRA har vi 
samlet tre gode råd fra Johnna Kri-

stensen til medlemmer, som ønsker 
at skabe opmærksomhed på en 
problemstilling, de oplever i deres 
kommuner.

Derudover kan du læse Sorø 
Kommunes svar på Johnna Kristen-
sens kritik punkter på s. 54 i bladet 
her.

• Johnna Kristensen har 

søgt aktindsigt i egen sag. 

På baggrund af aktindsig

ten konstaterer Johnna 

Kristensen, at valget af 

en uegnet kørestol har 

kostet unødvendigt mange 

penge.

• Kørestolen, som Johnna 

Kristensen først fik bevil

get, kostede Sorø Kom

mune 242.453,55 kr., efter 

alle udgifter til tilpasnin

ger mv. var betalt.

• Kørestolen, som Johnna 

Kristensen ønskede sig fra 

starten og endte med at 

få, kostede Sorø Kommune 

167.922,36.   
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Johnna lå i sengen det meste af et år:

Rejste sig til kamp 
for den individuelle 
vurdering

K
OMMUNALVALGET ER NET
OP overstået, og hvis man 
skal tro kommunalforsker 
fra Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole Roger Buch, så 
er det nu – i perioden mellem KV-
valgene – det politiske sværdslag 
på handicapområdet skal slås. Det 
sagde han på et arrangement i Det 
virtuelle forsamlingshus i septem-
ber. Vi har lagt det på Handicap-nyt 
EKSTRA, så du kan se eller gense 
det.

Netop derfor er lokalformand 
Johnna Kristensens historie og 
efterfølgende arbejde i Sorø Kom-
mune værd at se nærmere på 
her. Hun tjener som forbillede for 
andre, der kunne have lyst til at 
skubbe til den politiske dagsorden 
på det lokale rådhus, og derfor har 
vi besøgt hende for at blive klo-
gere på, hvordan hun har formået 
at få politikerne til at tale om og 
forholde sig til kritisable forhold på 
hjælpemiddelområdet i Sorø Kom-
mune, hvor hun bor.

Blev selv en del af proble-
met
Det hele startede tilbage i 2016, 
da Johnna Kristensen skulle have 
ny el-kørestol. Johnna har CP og 

sidder derfor i kørestol, og efter 
mange år og en gennemgang af kø-
restolen vurderede Sorø Kommune, 
at det nu var tid til, at den skulle 
skiftes ud. Da hun var mangeårig 
glad bruger af mærket Permobil, 
var det naturligt for hende, at det 
var netop denne stol, der var i spil 
ved udskiftningen.

”Jeg havde en masse erfaringer 
med Permobil, som også kendte 
mig. Så hvis jeg skulle skifte til 
en ny leverandør, ville jeg for det 
første skulle starte forfra, men 
der ville også være en masse tavs 
viden, der gik tabt, når vi har arbej-
det sammen i så mange år, som vi 
havde,” siger Johnna Kristensen om 
hendes overvejelser i forhold til at 
bede kommunen om at fortsætte 
med den leverandør af el-kørestol, 
som hun havde.

Alligevel endte kommunen efter 
lidt tid og møder frem og tilbage 
mellem sagsbehandler og Johnna 
samt sagsbehandlerskift på John-
nas anmodning med at beslutte, at 
Johnna Kristensen ville få bevilget 
en kørestol fra TA Service, som 
kommunen havde en leverandøraf-
tale med.

Og det var ikke fordi, Johnna 
Kristensen sådan set havde noget 

imod eller dårlige oplevelser med 
TA Service, og det startede også 
meget godt, da hun fik sin nye el-
kørestol.

”Jeg sad godt i den nye stol, og 
min fornemmelse var, at jeg ’tog 
kørestolen på’, da jeg satte mig i 
den første gang. Det var umiddel-
bart positivt,” husker Johnna om 
den første tid i den nye kørestol.

Desværre gik der ikke længe, 
førend problemerne begyndte at 
vise sig.

”Efter et par måneder havde jeg 
ondt over alt. Da det var værst, 
kunne jeg kun være oppe i halvan-
den time i døgnet fordelt på 45 mi-
nutter morgen og aften. Det endte 
med, at jeg var sengeliggende i 
størstedelen af 2017,” konstaterer 
Johnna Kristensen.

Ikke alene
Johnna Kristensen endte med – ef-
ter lange tovtrækkerier med Sorø 
Kommune, der afstedkom behov 
for privat juridisk bistand og parts-
repræsentation, at få bevilget den 
kørestol fra Permobil, som hun har 
lang  erfaring med, da processen i 
kommunen går i gang. Den blev le-
veret i starten af 2018 efter knapt 
halvandet års vedholdenhed, og 

Johnna Kristensens kamp med kommunen endte med at koste hende det meste af 2017 i 
sengen, og blev starten på en større kamp med Sorø Kommune. Handicapnyt har besøgt 
hende for at blive klogere på Johnnas kamp og efterfølgende store arbejde for at sætte 
fokus på at sikre individuel vurdering på hjælpemiddelområdet i kommunen



HJÆLPEMIDLER 

Pressefoto: Lars 
Schmidt fra Dansk 

Folkeparti (DF).
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N
ÅR JOHNNA KRISTEN
SEN finder eksempler på 
borgere, der ikke får den 
hjælp, de har behov for, så 

påvirker det formand for Sorø Kom-
munes social- og sundhedsudvalg 
Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti. 
For ham – og for kommunen som 
sådan – er det nemlig afgørende, 
at borgeren er i centrum og får den 
hjælp, de har behov for, når de fx 
har et handicap, siger han.

”Jeg mener virkelig, at perso-
ner med handicap skal have den 
hjælp, de har behov for, og jeg 
tager altid enhver henvendelse 
fra kommunens borgere seriøst og 
lytter og trækker læring ud af den, 
hvis der har været ting, som bor-
geren er utilfreds med. Men som 
politiker kan og skal jeg ikke sags-
behandle, det tager forvaltningen 
i kommunen sig af. Sådan er det 
nødt til at være,” konstaterer Lars 
Schmidt.

Netop den opdeling peger Lars 
Schmidt også på, når forvaltningen 
ind i mellem går til grænsen i vur-

deringen af sager, 
og sagen ender i 
Ankestyrelsen til af-
gørelse.

I Sorø Kommune skete det 
i 2020, at en sag blev omgjort i 
Ankestyrelsen i 34 procent af de 
påklagede sager. De fordelte sig 
på den måde, at Ankestyrelsen i 
syv procent af tilfældene ændrede 
eller ophævede sagen, og i 27 pro-
cent af tilfældene bad kommunen 
om at behandle sagen på ny.

Det viser tal fra Ankestyrelsen 
ifølge det såkaldte Danmarkskort 
fra Social- og Ældreministeriet.

Men at forvaltningen afsøger 
grænserne for, hvad der kan lade 
sig gøre inden for rammerne, er ik-
ke et problem i sig selv, mener Lars 
Schmidt. For der er selvfølgelig 
grænser for, hvad kommunen kan 
gøre inden for de rammer, den har.

”Vi bestræber os på at lave så 
vide og brede rammer som over-
hovedet muligt. Men vi er samtidig 
nødt til at acceptere, at der er 
grænser,” siger han og fortsætter.

”Når vi 
laver politik, 

gør vi det for at gøre det så godt 
som muligt for flest muligt. Vi laver 
ikke politik for enkeltpersoner, og 
derfor opererer vi med kvalitets-
standarder og nedskrevne politik-
ker, som forvaltningen skal arbejde 
efter,” lyder det fra Lars Schmidt, 
der understreger, at han er glad 
for, at borgere og organisationer 
gør ham og hans kollegaer op-
mærksomme på ting, der kan gøres 
bedre.

”Netop derfor har vi også hø-
ringsperioder, hvor fx DH Sorø kan 
komme med indsigelser, og vi be-
handler henvendelser seriøst.”

Nærværende artikel er skrevet 
inden kommunalvalget 2021 den 
16. november, og Lars Schmidt er på 
valg. Om han er valgt ind i byrådet i 
Sorø var ikke afklaret inden bladets 
deadline. 

Sorø Kommune: 

Vi lærer af vores fejl, 
men selvfølgelig er der 
grænser
Formand for social og sundhedsudvalget i 
Sorø Kommune Lars Schmidt (DF) har det al
drig godt, når borgere i kommunen oplever, 
at de ikke får den hjælp, de har behov for. 
Han og byrådets øvrige politikere bru
ger det til læring, men han understreger 
samtidig, at der altid vil være grænser 
for, hvad man som borger kan forvente

Af Mads Stampe
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