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Ny sport for mennesker med
handicap i Danmark, som sigter
mod deltagelse i paralympiske lege
» Tirpitz er et forunderligt sted for alle
» Odense har fået en letbane
» Besøg hos bostedet Koglerne

Vil du være med til at teste genanvendelige urinkatetre?

Vi søger personer til deltagelse i en sundhedsvidenskabelig afprøvning.
I Coloplast A/S arbejder vi kontinuerligt med at udvikle og bedre kateterprodukter end dem, der er på markedet i dag.
Som kateterbruger har du nu mulighed for at komme helt tæt på afprøvningen af genanvendelige katetres fordele og ulemper
ved at være med i et forsøg der strækker sig over kun 28 dage.
Vi søger borgere der dagligt bruger engangskatetre til en afprøvning hvor vi vil teste hvilken påvirkning, det har at overgå fra et
engangskateter til et genanvendeligt kateter.
Afprøvningen foregår over de kommende måneder på 3 forskellige hospitaler i Danmark.
For at kunne deltage i afprøvningen er der nogle overordnede krav, der skal overholdes.
Der vil være andre krav som vi vil gennemgå med dig ved en potentiel screening-samtale.
De overordnede krav er, at du:

1.

Tømmer urinblæren med et engangskateter (min. 3 gange dagligt) og har gjort det mindst 1 måned
inden opstart i forsøget

2.

Er villig til at deltage i forsøget gennem 4 uger

3.

Kateriserer dig selv med et hydrofil-belagt engangskateter og har gjort det i mindst 1 måned inden
opstart i forsøget.

4.

Er 18 år eller derover

Din deltagelse er frivilig og du kan når som helst afbryde afprøvningen, uden at det får nogen konsekvenser for dig.
For yderligere oplysninger - kontakt den forsøgsansvarlige læge:
Karin Andersen via mail: karin.andersen@rsyd.dk

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer
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På Tirpitz er der flere typer bænke at hvile sig på.

6 Hjulspind
13 Anmeldelse: Unormale mennesker
En anderledes jubilæumsbog med
mennesker med handicap.
16 Armbrydning: Ny sport for
mennesker med handicap i Danmark
– som måske om nogle år kan komme
med til de paralympiske lege.

Odense har fået en Letbane, som
Handicap-nyt har testet.

34 En hverdag med uddannelse, sport
og fremtidsdrømme
Handicap-nyt har besøgt Arjun i
Kathmandu.
37 Børn og unge med
bevægelseshandicap beretter om
deres livserfaringer
Handicap-nyt har talt med Emil Falster,
som er medforfatter til en ny bog om
børn og unge.

19 Jens Bouets Klumme
19 Konkurrence
Vind et gavekort til et hotelophold i
Danmark.

40 Odense har fået en letbane
Handicap-nyt har prøvet letbanen i
Odense, og der var både ros og ris fra
testpersonerne.

20 Tirpitz er et forunderligt sted for
alle
Handicap-nyt har været i Vestjylland
for at besøge Tirpitz museet, som er
værd at lægge vejen forbi.

44 Kongres med fokus på fortsat
udvikling
Når 136 tillidsvalgte til oktober mødes
til fysisk kongres for første gang i fire år,
så bliver det med fokus på fremtiden.

25 DET SKER I DHF

46 Anmeldelse: ”Civilsamfundet –
mellem stat og marked”
Bogen handler om det vigtige samspil
mellem det private og det offentlige i
frivillige organisationer. Højskolelærer
Michael Pedersen har anmeldt den.

30 Arvemidler til Dansk Handicap
Forbund
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Henrik Andersen, rygmarvsskadet. , side 50
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Indhold

Der er ikke personale til at håndtere indlæggelse af en
kørestolsbruger, og det personale, der er, har ikke viden nok

48 Kronik: Missionerne med Pierce
Hvordan bevarer man sin maskulinitet,
når man bliver kørestolsbruger? Det
har kronikøren sit eget personlige bud
på.
50 Tryksår på hospitalet
Rygmarvsskadet er "pissebange" for
at blive indlagt på hospitalet. Frygten
skyldes faren for at få et tryksår.
52 Besøg hos bostedet Koglerne
Handicap-nyt har besøgt bostedet
Koglerne, som ligger i Jyllinge cirka 15
km fra Roskilde.
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Armbrydning:
Ny sport for
mennesker med
handicap.
Foto:
Laura Hansen.
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Det er normalt
at være unormal
Forleden modtog jeg en gribende beretning fra en
mand, der ikke har en
funktionsnedsættelse,
men selv havde oplevet de første forsøg
med at bringe børn
med handicap ud af de
store institutioner. Beretningen var fra 1981.
De første tiltag i forhold
til at åbne ’verdenen’ imod
omverdenen var i gang.

meget tydeligt, at vi stadig har massive udfordringer. Vi arbejder i øjeblikket meget med dette emne, og jeg får i den grad
lyst til at råbe, at vi desværre ikke er kommet ret langt.

I det konkrete tilfælde skulle en busfuld institutionaliserede
børn – mange med helt banale funktionsnedsættelser – integreres. Det foregik ved, at de i bus blev kørt til en almindelig
folkeskole, hvor de i nogle timer skulle opholde sig på biblioteket og herefter retur til institutionen. I beretningen fortælles det, hvordan institutionsbørnene af de andre børn blev
mødt med stenkast og tilråb. De var rædselsslagne.

Noget, der gør mig stolt i denne debat, er vores Ungdomskreds, som insisterer på at gøre op med den perfekthedskultur, som præger samfundet. Ungdomskredsen har
præsenteret det synspunkt, at netop fordi alle mennesker er
forskellige, og normalitet er et fatamorgana, så forholder det
sig sådan, at det er normalt at være unormal. Ungdomskredsen lægger vægt på, at vi må gøre op med den perfekthedskultur, som lægger pres på alle mennesker i samfundet og
forhindrer os i at tage effektive skridt i retning af at opnå ikke
bare ligestilling, men også ligeværd.

Historien er fra en anden tid, men illustrerer meget tydeligt,
hvor grimt det kan blive, når vi tager afstand fra det anderledes og dyrker normaliteten – hvad den så end er.
Jeg har tænkt meget over henvendelsen, fordi vi netop nu
hører, at regeringen vil sige undskyld over for dem, som var
underlagt særforsorgen.
Samtidig er der i anledning af Bevica Fondens 150 års jubilæum
udkommet en bog med titlen ”Unormale mennesker” af Sonja
Furu, som anmeldes i dette blad. Når man læser i den, og når
jeg taler med forskellige mennesker med handicap, så er det
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Ny medarbejder

CAMERA PRIVATFOTO: AYA HØJDAL

Aya Højdal har siden 2020 været i et længere praktikforløb i
Dansk Handicap Forbund med henblik på afklaring i forhold
til et fleksjob. Og forløbet passede begge parter fint, så Aya
Højdal blev den 1. april 2022 ansat som akademisk medarbejder i et fleksjob.
Hun har altid haft med mennesker at gøre i sit arbejdsliv.
Lige fra hun som 11-årig tjente til sine ridetimer ved at være hjælper på en rideskole for mennesker med handicap til
hendes voksne arbejdsliv, som henholdsvis social-og sundhedshjælper og senere assistent.
Men en arbejdsskade og senere et trafikuheld gjorde dog,
at hun måtte ”sadle om” og uddanne sig inden for noget,
som ikke var så hårdt fysisk. Hun tog en bachelor i international virksomhedskommunikation, er cand.mag. i engelsk og
har især studeret oversættelse og formidling. Aya Højdal er
ansat ni timer om ugen. Hun er tilknyttet kommunikationsafdelingen, men har også fået til opgave at stå for, at lokalafdelingernes arrangementer kommer med i Handicap-nyt.
Aya Højdal er bosat i Taastrup, men tilbringer lige så meget tid på landet hos sin kæreste. Hendes fritid går primært
med hundetræning til husbehov, og når helbredet vil være
med til det, forsøger hun at powerwalke et par gange om
ugen. Velkommen til.

Vejkirkebrochurer 2022
438 kirker fordelt udover hele landet har i år valgt at være
med i brochurerne. Det er det største antal nogensinde,
skriver Kirkefondet i en pressemeddelelse. De findes i to udgaver, én for Jylland med 228 kirker og én for øerne (Sjælland,
Fyn og de øvrige øer) med 210 kirker. Brochurerne er trykt i
94.000 eksemplarer i alt.
I brochurerne kan man se kirkernes beliggenhed. Der er en
kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder, adgang for kørestole, handicaptoiletter, og om der er cykelvenlige faciliteter fx pumpe og elstik,
sidstnævnte kan også være godt at vide for kørestolsbrugere. Klosterruten og Hærvejen er indtegnet på kortene. Der er
også et symbol ved de kirker, der er med i Nationalmuseets

Roa dsi dE

lydguide "Øret til væggen" om kalkmalerier,
der kan downloades til din smartphone via
App Store eller Android Marked.
Mange bruger brochurerne, når de tager
rundt på ture i Danmark. Formatet gør det
nemt at have brochurerne liggende i handskerummet, og oplysninger om kirkernes
adresser gør det nemt at indtaste adressen på sin GPS.
Brochurerne er gratis og fås på turistkontorer, og de kan også downloades på
https://www.kirkefondet.dk/vejkirker.
html
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Vidste du, at...
Der er et firma på nettet, som kan
hjælpe med at finde ud af, hvor man
kan leje hjælpemidler i hele verdenen.
Du finder siden på https://www.mobilityequipmenthiredirect.com/
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46.000 unge står i dag uden job og
uddannelse, og 40 procent af dem
har et handicap. Hvis gruppen skal
mindskes i fremtiden, er det nødvendigt med hjælp og støtte, der
følger barnet og den unge. Det skriver Danske Handicaporganisationer

am WE g

og Sammenslutningen af Unge med
Handicap (SUMH) i et debatindlæg.
De foreslår tre områder i skole- og uddannelsessystemet, der bør forbedres,
så flere børn og unge med handicap
i fremtiden ikke ender uden job eller
uddannelse. Det drejer sig om: Bedre
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022
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Aarhus har fået Danmarks første særligt tilpassede handicaptoilet – Spaces
Borgmester Jacob Bundsgaard og direktør for Dansk Handicap Forbund Jens Bouet indviede den 28. juni 2022 et
særligt indrettet handicaptoilet på Tangkrogen i Aarhus.
Toiletrummet Spaces er et nyt koncept udviklet i samarbejde mellem blandt andre Dansk Handicap Forbund, Aarhus
Kommune og Pressalit.
Som det første sted i landet giver det borgere med omfattende bevægelseshandicap et toiletrum, som er tilpasset
deres særlige behov. Spaces er indrettet med lift, hæve-
sænketoilet, justérbar håndvask og et stort leje at blive
skiftet på.
Flere lande, vi normalt sammenligner os med, har længe
været i gang med at udvikle særlige toiletter til netop den
gruppe af mennesker, bl.a. i Storbritannien hvor der siden
2006 er bygget mere end 1.700 særligt indrettede handicaptoiletter, der altså nu har fået den første danske pendant.

Adgangen til det nye toilet er styret af en app, der sikrer,
at det udelukkende er de relevante brugere og deres evt.
hjælpere, der har adgang til faciliteterne.
Det vurderes, at op imod 270.000 danskere er ramte af så
omfattende fysisk handicap, at de eksisterende handicaptoiletter ikke imødekommer deres behov.
Ønsker man at blive oprettet som bruger, kontakter man
Danske Handicaporganisationer, som visiterer og godkender, at man er berettiget til at anvende toilettet. Det sker
ved at sende en e-mail til Danske Handicaporganisationer
med relevante oplysninger. App’en kan downloades i App
Store og Google Play under navnet Pressalit Spaces.
Det nye toilet er i første omgang et pilotprojekt, som der
efterfølgende skal evalueres på.
Kilde: Pressemeddelelse

CAMERA PRESSEFOTO

Det nye handicaptoilet er placeret på Tangkrogen i Aarhus og er det første, fritstående særligt indrettede handicaptoilet (Spaces) på et offentligt
og centralt placeret areal i Danmark.

inklusion i grundskolen. Behov for en
bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, mulighed for at tage
en ungdomsuddannelse med tilpassede
rammer og på langt mere fleksible vilkår.
Læs evt. mere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.
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Ingeniør Søren Ginnerup, som ved
mange lejligheder har undervist i
Dansk Handicap Forbund, har på Design for Alles hjemmeside lagt tekster
ud om ligeværdig adgang baseret på
BR 18, DS ISO 21542 og DS EN 17210.
Her kan du fx læse om fortove, adgan-

ge hen mod en bygning, adgang til en
bygning og meget mere. Der er også
en fyldig litteraturliste, som henviser
til standarder. Læs mere på https://
www.designforalle.dk
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En VR brille målrettet patienter
DDSI-projektet har hentet deltagere fra både Sjælland og
Storkøbenhavn, og det har ikke været svært at rekruttere virksomheder til projektet.
Kilde: Pressemeddelelse

CAMERA VR-NATURE

Sorø-iværksætteren Thuri Kledal har opfundet en VR-Nature
brille, der afspiller sekvenser med et japansk skovbad og andre
naturoplevelser i virtual reality (VR). Meningen med brillen er at
berolige patienter. Efter sommerferien skal VR-Nature testes i
samarbejde med Nykøbing Falster Sygehus’ anæstesiafdeling.
Her skal brillen bruges til at berolige patienter, der får en rygmarvsbedøvelse forud for fx en knæoperation.
Thuri Kledal forklarer: ”Patienterne er bedøvede og har ingen
smerter, men de kan alligevel være urolige. Typisk giver man
dem beroligende medicin, men det koster penge, og samtidig
kan det for nogle patienter medføre bivirkninger. Det afstressende skovbad, som patienterne oplever i VR-brillen, skaber
ro ved at overdøve de signaler, som vi underbevidst opfanger
med vores sansesystem.”
At brillen er blevet opfundet skyldes, at erhvervslivet og det
offentlige på Sjælland har fundet hinanden i innovationssamarbejder i projektet Data- og designdreven sundhedsinnovation
(DDSI), som er støttet af EU’s Regionalfond. Projektet er netop
afsluttet og har leveret et flot resultat: 30 iværksættere og
virksomheder har udviklet nye sundhedsteknologiske løsninger og produkter. Nogle af de 30 løsninger og produkter er
allerede kommet på markedet, mens andre i øjeblikket testes
på sygehuse og i andre dele af sundhedsvæsenet.

Virtual reality med naturoplevelser er teknologien bag en brille, der er
udviklet i EU-projektet Data- og designdreven sundhedsinnovation.

Kunstudstilling på
Den Hirschsprungske Samling

CAMERA PRESSEFOTO

Indtil den 11.december 2022 kan du opleve kunstudstillingen ”Livstegn af Ejnar Nielsen” i København. Kunstneren

Døden og krøblingen.
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Ejnar Nielsen (1872-1956) forholder sig i sine værker til
eksistentielle emner som sygdom, fattigdom, handicap,
ensomhed, liv og død. Særligt hans kunstværker fra den
midtjyske landsby Gjern, hvortil han rejste fra København
som ung kunstner i 1894, kredser om disse emner. Hans
malerier befolkes af individer, der sjældent finder vej ind i
kunsten: blinde personer, fattige, syge og mennesker med
handicap.
Men under overfladen spirer håb, lys og liv. Hans kunst er
en påmindelse om, at vi skal huske at leve, sanse, elske og
være, mens vi er her.
I forbindelse med udstillingen har to museer indgået partnerskab med Dansk Blindesamfund og Dansk Handicap Forbund. Fx har landsformand Susanne Olsen indtalt en personlig beretning, som du kan høre i høretelefoner på udstillingen.
Udstillingen er skabt i samarbejde med Vejen Kunstmuseum
og fra den 28. januar – 13. august 2022 vises udstillingen på
Vejen Kunstmuseum.
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022
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En række aktører på tværs af sundhedsområdet har taget
initiativ til en landsdækkende indsats, der skal skabe øget
opmærksomhed om tryksår hos personer med skade på rygmarven. Målet er bedre forebyggelse og behandling.
En stor del af koordineringen mellem de mange aktører på
området vil blive varetaget af de to videnscentre inden for
neurorehabilitering i henholdsvis øst- og vest. Næsten alle
med en skade på rygmarven risikerer på et tidspunkt i livet at
blive ramt af tryksår. En banal rød plet kan hurtigt udvikle sig
til et livstruende sår, hvis der ikke bliver grebet ind i tide.
Tryksårsalliancen skal systematisk indsamle viden om
omfanget af tryksår og patientforløb hos personer med rygmarvsskade i Danmark, herunder de socioøkonomiske konsekvenser. Der vil også blive sat fokus på, hvad der skal til for
at skabe større sammenhæng i forebyggelse og behandling
på tværs af sektorer.
"Vi kommer til at lægge stor vægt på videndeling, sparring
og samarbejde. Deltagerne har forskellig baggrund, og det er
en stor styrke for alliancen, da det giver et stærkt kontaktnet
og gode muligheder for at nå succesfuldt ud med budskaber-

ne," siger David Jonsson fra
Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR).
Tryksårsalliancen består
på nuværende tidspunkt af
repræsentanter fra: Odense
Universitetshospital, Afdeling for
Rygmarvskader (Hornbæk), Vestdansk
Center for Rygmarvsskade (Viborg), Specialhospitalet (Aarhus/Rødovre), Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR), Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering
(ViC) og RYK - Rygmarvsskadede i Danmark, som er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund. Der kommer løbende
flere til.
En af alliancens første opgaver bliver at udarbejde og evaluere en toårig handleplan i forhold til formålet om at sætte
fokus på og fremme den tværfaglige og tværsektorielle indsats til forebyggelse, behandling og rehabilitering af tryksår
hos personer med rygmarvsskade.
Kilde: Pressemeddelelse

EleNor en ny lift fra Liftup
Liftup producerer fx trappeliften Flexstep, som med et tryk
på en knap forvandler en trappe til en lift. Den kan man efterhånden se mange steder fx i Folketinget. Firmaet har i høj
grad fokus på at skabe tilgængelige løsninger. For nylig præsenterede firmaet en ny elevatorlift ved navn EleNor, som er
en stærk og simpel konstruktion, og som kan løfte en kørestolsbruger op i højderne. Den kan bruges både indendørs
og udendørs, og er designet så den passer til den nordiske
designstil. Den har en løftekapacitet på 400 kg, og private
vil kunne installere den og vil fx kunne blive boende i deres
villa, hvis en i hjemmet bliver kørestolsbruger.

I en pressemeddelelse skriver Liftup, at den er blevet
taget godt i mod: ”Vores nye EleNor elevatorlift blev,
med sit nyskabende design, taget rigtig godt imod på
verdens største elevatormesse Interlift tidligere på året.
Vi glæder os til at skulle levere de første installationer i
Danmark sidst på året. Det er starten på en ny og spændende satsning for Liftup. EleNor er planlagt til, over
de kommende år, at skulle videreudvikles i mange flere
varianter. Det marked, vi tager hul på med EleNor elevatorliften, er enormt,” understreger Søren Elisiussen, som
er direktør i Liftup.

CAMERA PRESSEFOTO

EleNor-liften kan fx løfte en beboer fra carport og op til terrassen.
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CAMERA COLOURBOX

Ny alliance mod tryksår
efter rygmarvsskade

CAMERA COLOURBOX
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Ensartet adgang til undersøgelser
skal styrke tidlig opsporing af kræft
Siden juli måned har praktiserende
læger på tværs af landet kunne henvise patienter med vage symptomer til
billeddiagnostiske undersøgelser, når
de som led i deres udredning har behov
for at udelukke, at der kan være tale om
kræft eller anden alvorlig sygdom.
Det skriver Danske Regioner i en
pressemeddelelse. Kræftpakkerne har
skabt en fast struktur for udredning
af patienter med klare symptomer på
kræft. Men mange kræftpatienter begynder med at have vage symptomer,

som ikke opfylder kriterierne for, at
patienten kan henvises til en kræftpakke. Derfor er det vigtigt, at der
er et godt samarbejde mellem almen
praksis og hospitalerne om billeddiagnostik, når alment praktiserende
læger som led i deres udredning har
behov for at udelukke, at der kan være
tale om kræft eller anden alvorlig sygdom. Der har tidligere været kritik af,
at det var svært for de praktiserende
læger at få overblik over hvilke henvisningsmuligheder, de havde til denne

type patienter, og at der var forskel på
ventetiderne.
Hos Praktiserende Lægers Organisation hilser formanden Jørgen Skadborg
de nye muligheder velkomne: ”Det er
vigtigt, at patienter i hele landet har
samme mulighed for hurtig udredning
af mulig sygdom uafhængigt af postnummer. Derfor er jeg som formand
for de praktiserende læger glad for, at
regionerne nu tager et vigtigt skridt
i denne retning med hurtigere billeddiagnostik.”

Husarbejde-app viser, hvem der laver

CAMERA PRESSEFOTO

Robin Havre til højre
med sin kæreste.
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En norsk app er pludselig blevet meget
populær også i Danmark, ifølge en pressemeddelelse. Den drejer sig i korte træk
om, hvem der laver hvad i hjemmet og
hvor meget tid, der bruges på det. Man
downloader den og indskriver, hvad man
foretager sig med hensyn til opgaver. Bidragene registreres, og man får point.
Det startede som en joke. Appen blev
udviklet af Robin Havre fra Norge for at
bevise for sin kæreste, at det var ham,
der lavede det meste af husarbejdet.

”Jeg var sikker på, at jeg lavede det
meste af husarbejdet. Kæresten var
uenig, og derfor udviklede jeg denne
app. Det var oprindeligt ment som en
joke,” siger Robin Havre.
Men joken blev hurtigt til alvor – og
meget populær på grund af, at den blev
omtalt på sociale medier. Resultatet på
appen kom også som en overraskelse
for Robin Havre.
”Udgangspunktet for appen var at
bevise, at jeg var den, der gjorde mest.
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022

29 busser med elektriske ramper og
usb-stik er på vej ud i gaderne til glæde
for aarhusianerne. De nye busser vil
give en årlig CO2-besparelse på 2200
ton, skriver Midttafik i en pressemeddelelse.
Hos Midttrafik glæder bestyrelsesformand Steen Vindum sig over, at den
grønne flåde i Aarhus bliver større.
Aarhus har i forvejen Letbanen, der kører på el og 33 elbusser.
”Med de nye elbusser bliver det
endnu lettere for aarhusianerne at
vælge en grøn transportform og rejse
CO2-neutralt. Som en ekstra gevinst
får kunderne moderne busser med
ekstra god tilgængelighed i form af
elektriske kørestolsramper. Vi glæder
os meget til at byde både nye og eksisterende kunder velkommen i de nye
elbusser,” siger Steen Vindum.
De nye elbusser har lav indstigning,
stort flexareal og USB-ladere ved alle
sæder. Og så har de altså elektriske
kørestolsramper, der forbedrer tilgængelighed for kørestolsbrugere. Polly

CAMERA PRESSEFOTO

Elbusser
med elramper
på vej til
Aarhus

CAMERA PRESSEFOTO

HJULSPIND «

Dutschke (S), byrådsmedlem og formand for tilgængelighedsrådet, er især
glad for kørestolsramperne, som hun
længe har arbejdet for.
”Det glæder mig, at det nu bliver
lettere for kørestolsbrugere at komme
med bussen. De elektriske kørestolsramper betyder, at man som kørestolsbruger får en større personlig frihed

og ikke er afhængig af en hjælper til at
folde rampen ud,” siger Polly Dutschke.
Elbusserne kommer ikke til at køre
faste ruter, men bliver fordelt på de 19
bybuslinjer i løbet af august og september. De første fem busser bliver sat
i drift 5. august.

mest i hjemmet.
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Da tallene var klar, fik jeg lidt af et chok,
for jeg gjorde meget mindre, end jeg
troede.”
Ifølge statistikken for den første måned lavede han kun 39 % af husarbejdet.
”Det er pinligt og alt for dårligt. Nu
har jeg taget mig sammen og arbejder
hårdt for at gøre mindst 50%.”
Du kan downloade den på https://
choreful.app
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Unormale mennesker

CAMERA PRESSEFOTO

En anderledes jubilæumsbog med mennesker med handicap

Et ligeværdigt
højskoleliv findes på Egmont
Højskolen.

B

evica Fonden bliver 150 år. Ældre
læsere kender måske bedst fonden ved sit forrige navn ”SahvaFonden”. Hvor om alt er, så kan fonden
føre sin historie tilbage til præsten
Hans Knudsen, som stiftede Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Fonden
har udgivet adskillige jubilæumsbøger,
og her i 2022 har Bevica Fonden valgt
ikke at sætte fokus på den lange historie, som er velbeskrevet i andre værker,
men på mennesker der lever med et
handicap i dagens Danmark for at undersøge, hvordan de ser på begrebet
normalitet, både deres egen og samfundets.
Problemer er der nok af, når det gælder mennesker med handicap og ligestilling fx på arbejdsmarkedet. Det kan
man læse i statistikker, hvor mange med
handicap står uden for arbejdsmarkedet
eller ikke får en uddannelse for nu blot
at nævne en af de opridsede problemstillinger i bogen.

Handicap Nyt | nummer 4 | 2022

Egmont Højskolen
I det første kapitel er forfatteren Sonja
Furu på Egmont Højskolen i Hou, som
har eksisteret siden 1956, og det visit
bliver en åbenbaring for hende. Her
vrimler det med unge mennesker
med bevægelseshandicap, som følger
undervisningen sammen med deres
jævnaldrende hjælpere, der deltager
i undervisningen på lige fod med de
elever, som de hjælper. Dette ”hjælper
arbejde” finansierer deres ophold. Det
system har virket siden 1970erne, og
der er lange ventelister til skolen.
Her samler hun indtryk og beskriver,
hvad hun oplever, fx vil hun en dag tage
hensyn i madkøen, men erfarer hurtigt, at det er en del af skolens ånd, at
eleverne ikke skal føle sig omklamrede
af andre. Til en fest ser hun, at en ung
kvinde får væske fra en sprøjte, og hun
tror, at det er medicin, men det viser
sig at være fadøl. På den måde får hun
mange aha-oplevelser. Hun taler med

hjælpere og forstanderen, som alle har
gode anekdoter, men ikke med elever
med handicap. Det undrer denne læser,
at hun kan bo flere dage på højskolen
uden at tale med elever med handicap,
og kun gengive, hvad de siger i generelle
termer, såsom: ”Mange på skolen fortæller...”

Mod på livet i egen lejlighed
Dernæst besøger hun to yngre kvinder, Simone Krøyer og Berit Sørensen,
som er forhenværende Egmontelever
og kørestolsbrugere. De er netop flyttet sammen i Risskov i Aarhus, og de
fortæller, hvordan højskoleopholdet
gav dem mod på at stå på egne ben, fx
har de selv fundet lejligheden. De kan
begge berette om et liv, hvor forældre,
kommunalt ansatte osv. kun har set på
deres begrænsninger. Det står i stærk
kontrast i forhold til livet på højskolen,
som var ligeværdigt. Derfor kan Aarhus
godt virke lidt overvældende på dem,
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To elever
morer sig uden
for Egmont
Højskolens
svømmehal.

Politikeren, der blev voksenmobbet
Hun besøger jurist Kristian Hegaard,
som har repræsenteret Det Radikale
Venstre i Folketinget, der fortæller
om sin opvækst som kørestolsbruger,
og at det først var i voksenlivet som
politiker, at han er stødt på mobning
i form af modbydelige mails om sit
handicap på de sociale medier. Det
undrer ham at blive udsat for den
vrede, ligesom det undrer ham, at
Danmark bliver ved med at være så
utilgængeligt med hensyn til transport
og bygninger. Han så gerne, at FNs
handicapkonvention blev indarbejdet
i dansk lovgivning for at medføre flere
rettigheder, og at der blev oprettet
samarbejdsklynger eller nationale
centre for mennesker med handicap,
da kommunerne ikke kan løfte området og laver mange fejl. Men det kan
have lange udsigter, for ifølge ham
mener politikerne generelt, at der ikke
er stemmer i mennesker med handi-
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cap, og politikerne forstår heller ikke
udfordringerne.

Journalisten med det almindelige liv
Et andet visit er hos journalist Jacob
Nossel, som har CP. Han bor sammen
med sin forlovede og deres lille søn.
Han er overbevist om, at der i fremtiden vil komme flere forældre med
handicap, men ifølge ham er lovgivningen om hjælp i hjemmet indrettet på
enkeltindivider eller ældre, men ikke på
unge forældre med handicap. Han forudser, at de yngre ikke længere vil finde
sig i diskrimination på grund af deres
handicap, men han frygter desværre
også, at sønnen vil blive mobbet på
grund af ham.

Normal og unormal
Normal – ikkenormal er en rød tråd
gennem hele bogen. Der er mange
henvisninger til normalitetsbegrebet,
som går på kroppes udseende og det
gennemsnitlige samt forestillinger om,
at de, der ikke lever op til det gængse,
er afvigende. Den slags tanker kom
fx til udtryk i eugenikken, som er et
begreb, der går ud på, at nogle menneskers arvemasse er bedre end andres.
Det var en del af det europæiske tankegods i mange år i både 1800 tallet og
1900tallet, og som nazisterne bragte til
det ekstreme med medlidenhedsdrab.
I Danmark isolerede vi personer, som
samfundet fandt afvigende. Sonja Furu
besøger Livø, som var en ”åndssvage-

CAMERA PRESSEFOTO

fordi omverdenen ser på dem som
”handicappede” og ikke som Simone
og Berit. I et supermarked mødte de
en mor, der holdt sine børn for øjnene,
da de købte ind. Den stil er meget langt
væk fra livet på Egmont Højskolen.
Herefter bevæger forfatteren sig med
toget tilbage til København og begynder
langsomt at blive opmærksom på, at
hun ingen ser med synlige handicap i
toget, og hvor få hun overhovedet har
mødt i sit eget liv, der har et handicap.

anstalt ” for mænd, hvor de var isoleret
og flere blev sterilisteret, så deres gener ikke kunne spredes. Den blev først
nedlagt i 1961. En lignende pendant for
kvinder eksisterede på Sprogø.
Normalitetsbegrebsrejsen fører
hende også til forskere og kunstnere
med handicap samt unge aktive i handicaporganisationerne.
Bogen er læseværdig, og det er fint
at være på rejse med en ung journalist,
som nysgerrigt opdager en for hende
ukendt verden, som er mangfoldig.
Det store spørgsmål er dog, om vi som
samfund er parate til for alvor at gøre op
med gamle forestillinger om normalitet
og afvigelse eller bare satser mere og
mere på det kommercielle og strømlignede. Det er et åbent spørgsmål i
bogen.
Bogen indeholder fine fotografier af
Nana Reimers, og alt i alt viser bogen,
at mennesker med handicap i dagens
Danmark lever almindelige liv - ikke
mindst de stærke, veluddannede og
velformulerede, som hun hovedsagligt
har talt med. De mange henvisninger til
normalitetsbegrebets historie er også
godt at få forstand af.

Bogen er udgivet af Bevica Fonden på forlaget Strandberg Publishing. Pris kr. 150.
Den kan læses gratis eller lyttes
til hos Bevica Fonden https://
universaldesignhub.dk/
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Esplanaden 5a • 1263 Copenhagen
Tel: +45 33 12 24 64 • Mobil: +45 40 10 53 10
info@ulferiksson.com • www.ulferiksson.com
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Armbrydning
Ny sport for mennesker med handicap i Danmark, som sigter mod deltagelse i paralympiske
lege
"

V

il du prøve kræfter med armbrydning?” Sådan lyder
invitationen fra Armbrydning Danmark, som fortæller
om en sport i udvikling, der egner sig perfekt til mennesker med handicap, og som måske kommer på programmet ved De Paralympiske Lege i 2028.
For mange, som har prøvet at lægge arm under en bytur,
vil det måske komme som en overraskelse, at armbrydning
faktisk er en sport, som dyrkes over store dele af verdenen.
Bryderne sidder ved særligt designede armbrydningsborde,
og herfra minder det meget om armbrydning, som man måske
kender til det som lægmand.

Sport under udvikling
I Danmark er sporten under udvikling, og under Armbrydning
Danmark er der 30 aktive udøvere, hvoraf nogle deltager i
stævner uden for landets grænser. Foreningen er stiftet i
2018 på initiativ af Tonni Christensen, som har dyrket sporten siden 2008. Foreningen er den officielle forening, som er
optaget i Danmarks Brydeforbund, og dermed er den med i
Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvilket er vigtigt, fordi Armbrydning Danmark lægger stor vægt på at skabe en sport,
hvor etik, fairness, god sportsånd og inklusion er vigtige værdier.”

Kenneth Ørbæk og Tonni
Christensen nød at prøve
deres styrke til et møde på
Stranden i Charlottenlund.
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Inklusionstanken er inspireret af
internationale stævner, hvor armbrydning som sport for mennesker med
handicap er veludviklet og forventes at
komme på programmet ved De Paralympiske Lege i 2028. Desværre halter
vi på dette område lidt efter de andre
lande, fortæller Tonni Christensen og
forklarer, at netop dette er årsagen til,
at han i foråret tog kontakt til Dansk
Handicap Forbund for at udbrede viden
om sporten.

håber, at kontakten til Dansk Handicap
Forbund kan være en start.
”Vi tror, det her kan blive til stor glæde for mange mennesker, og derfor
opfordrer vi til, at så mange som muligt hjælper med at sprede budskabet
om armbrydningen,” fortæller Tonni
Christensen under et møde og prøvebrydning på Dansk Handicap Forbunds
Stranden i Charlottenlund med Kenneth Ørbæk fra RYK og landsformand
Susanne Olsen.

Er du interesseret i at vide
mere om armbrydning og måske prøve det af, så kan du læse
mere på:
Armbrydning Danmark:
www.armbrydning.dk

Perfekt for mennesker med handicap
Tonni Christensen fortæller engageret
om armbrydningen som en sport, der
egner sig perfekt til mennesker med
handicap, hvoraf mange har en stærk
overkrop og er vant til at bruge styrken
i armene. Det kan fx være mennesker
med rygmarvsskader, amputationer og
mange andre. Der er faktisk eksempler
på, at mennesker med handicap har
kunnet bryde på lige fod med andre,
som ikke har et handicap, netop fordi
det er overkroppen, som er i spil. Mange på forskellige niveauer vil kunne deltage, da man matches med andre, som
har et lignende styrkeforhold og alder.
Armbrydning Danmark ønsker i
første omgang at skabe interesse for
sporten. ”Det kræver kun nogle særlige armbrydningsborde, som kan anskaffes relativt billigt,” fortæller Tonni
Christensen. Lige nu er der sammen
med Dansk Handicap Forbund igangsat
et initiativ, som betyder, at der bliver
anskaffet to borde, der kan bruges af
de første, som måtte have interessen i
at prøve kræfter med sporten.

Ambitionen om OL
Drømmen er først og fremmest at få
inkluderet mennesker med handicap i
sporten, men drømmen rækker videre,
for hvis det lykkes at få armbrydningen
på programmet ved De Paralympiske
Lege i 2028, så er det vigtigt, at vi er
i gang i god tid. Der skal rekrutteres
bredt, og på den måde skabes en fødekæde både af almindelige udøvere,
men også potentielle brydere, som
senere kunne have lyst til at gå videre
og forsøge at kvalificere sig. ”Vi vil så
gerne have sporten løftet til et nyt niveau,” fortæller Tonni Christensen og
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022

Tonni fra Armbrydning
Danmark taler muligheder
om armbrydning som en
parasport med Kenneth og
landsformand Susanne Olsen.
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Træning for gangbesværede
Enkelt, sikkert og smertefrit
Gangbesværet efter operation, skade, progressiv sygdom eller måske kørestolsbruger?
– så kan AlterG® træning være løsningen.
AlterG® reducerer belastningen på led, ankel,
knæ, hofter og rygrad med op til 80%.
Gang og balance kan nu trænes effektivt og
hindringer som fx smerte eller start af for
tidlig gen-optræning, er elimineret.

YouTube:

”AlterG ogg”
racerunnin

Udstyr & rådgivning til fremtidens rehabilitering
FYSIODEMA.DK

Den Sociale Virksomhed
Geelsgårdskolen

GEELSGÅRDSKOLEN
Højt specialiseret regionalt helhedstilbud med specialskole med terapi,
fritids-, aflastnings- og botilbud samt STU
Læring – livsglæde – livskompetence – ligeværd
Måske går dit barn i specialbørnehave?
Måske går dit barn på en basisplads?
Måske går dit barn allerede på en specialskole

A2

Kontakt Geelsgårdskolen
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Forskning i robottræning
M

ed en bevilling på 6.1 millioner kroner fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal starter
Dansk Handicap Forbund et formelt
samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) om at teste effekten af
træningsrobotter. Projektet tager udgangspunkt i SDU's forskning i robottræning af delvist lammede, og træningsmetoden har været
afprøvet med flere forskellige robottyper.
SDU har indtil videre haft mulighed for at gennemføre tests
med to forsøgspersoner. Den første havde lammelser i venstre
arm efter en ulykke og opnåede næsten fuld funktion af albuen
efter træning med SDU's første robotmodel.
Den nyeste robotmodel er afprøvet på den anden forsøgsperson, som var færdigbehandlet for en hjerneblødning med
halvsidig lammelse. Forsøgspersonen opnåede selvstændig
gangfunktion med SDU's træning. I det nye projekt vil 35 forsøgspersoner gennemgå et tilsvarende træningsforløb for at
afklare, om der er evidens for robottræningens effekt.

Hvis resultaterne fra pilotstudiet kan reproduceres i stor
skala, kan mange af de hårdest ramte mennesker med handicap blive selvhjulpne, og kommunerne kan spare millioner på
hjælp og pleje for hver eneste borger, der bliver mere selvhjulpen. Projektet gennemføres delvist hos Dansk Handicap Forbund i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, og delvist
i Odense, hvor SDU’s tværfaglige miljø, ”Trinity”, udvikler og
tester ny tværfaglig bevægelsesteknologi til mennesker.
SDU er førende i robotforskning og har i over 15 år udviklet
og undersøgt mange forskellige robotter til sundhed, velfærd
og træning. Hvor andre fokuserer på komplicerede og dyre
exoskeletter, der påspændes kroppen, har SDU insisteret på
at forfølge den enkle og billige løsning. Ved at bruge viden
om avanceret, eksperimentel robotstyring på et simpel snoretræk, er der skabt en teknologi, der kan hjælpe de ramte
personer med at træne effektivt, uden at maskinen koster en
formue. På den måde er der skabt en ny og interessant teknologi, der nu testes for den kliniske effekt, og som med tiden
kan nå ud til alle.
Forbundet har udsendt en pressemeddelelse om projektet,
som du kan læse på Handicap-nyt EKSTRA
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Vind gavekort
til kroer og hoteller
Husk at skrive ”Konkurrence” i din
mail eller i dit brev. Vinderne findes ved

ordinær lodtrækning og får direkte svar
på, om de har vundet.

CAMERA COLOURBOX

D

ansk Handicap Forbund udbyder hermed en lille konkurrence
om tre gavekort á 1000 kr. til
Small Danish Hotels, som har hoteller
og kroer rundt om i Danmark. Det kan
bruges i forbindelse med overnatning
eller en god middag. Ifølge Small Danish Hotels hjemmeside er der også
mange destinationer, som er handicapvenlige. Du kan se alle hoteller og kroer på denne hjemmeside https://www.
smalldanishhotels.dk/

Deltag i konkurrencen
For at deltage i konkurrencen skal du
indsende dit navn, adresse og telefonnummer enten på mail til claus@
danskhandicapforbund.dk eller pr. brev
til sekretariatet. Sidste frist er mandag
den 10. oktober kl. 12.00.
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022
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Tirpitz er et
forunderligt sted for alle
Handicap-nyt er taget til Vestjylland for at besøge Tirpitz museet, som er værd at lægge
vejen forbi

V

CAMERA PRESSEFOTO: MIKE BIRK

i er en lille sluttet flok, der har
sat hinanden i stævne ved Tirpitz museet tæt på Blåvand og
Vesterhavet. Her mødes landsformand
Susanne Olsen i elkørestol og Dorthe
Thiel, som er tilgængelighedsvejleder
fra Esbjerg og bruger rollator.
Museet åbnede i 2017 og er bygget
af beton og glas og sammenbygget
med en gammel tysk bunker fra 2.
verdenskrig. Museet er tegnet af det
verdensberømte danske arkitektfirma
BIG, Bjarke Ingels Group.
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Vinden tog glasdøren
Vi bevæger os fra parkeringspladsen
mod hovedindgangen. Dorthe er meget spændt på, hvad dagen vil bringe,
og ikke mindst om tilgængeligheden er
ok, da det område interesserer hende
meget.
Lige denne dag er hovedindgangsdøren i glas i stykker, fordi vestenvinden knaldrede den hårdt i, så den
krakelerede. Men en ny dør er på vej,
fortæller museumsvært Eva Oppekjær, som tager imod os og siger, at vi

skal ind ad dronningeindgangen, som
personalet har døbt en korridor, fordi
dronningen ved et besøg kom ind og
ud den vej.
Og hvad der er godt nok til dronningen, er godt nok til os. De andre gæster er kommet ind af en sidedør, men
den er uegnet til kørestole, så det er
godt, at denne løsning findes, så vi ikke
er kommet forgæves.
Vel ude af dronningeindgangen er vi
i selve museet, og museumsgæsterne
undrer sig over, hvor vi kommer fra, da

Frederiksborg Slot har en barokhave.
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en væg skydes væk og hurtigt lukkes
bag os.
Vi får udleveret audioguider, som skal
holdes hen på symboler på væggene
eller på montrerne og så løftes op til
øret, og kan man ikke det, kan man låne
høretelefoner, men de er en mangelvare.
”Så det er en god idé selv at medbringe nogen, men de skal være med et
mini Jack stik og ikke trådløse,” siger
Eva Oppekjær. Museet har også printet
tekster i løsark til hørehæmmede, og
der kan udleveres to iPads med tekster
på engelsk og tysk, men begge er i dag
ude af drift. Hun opfordrer os til at gå
på opdagelse på egen hånd.
Inden vi går i gang, prøver vi en lang
vægbænk, som skråner på grund af,
at gulvet skråner, og på den måde har
bænken forskellig højde. Men så starter der en film, der vises hver halve
time i et stort udstillingsrum tæt på
os, så vi drøner der ind for at se med.
Rummet er fyldt med gæster, ikke
mindst børnefamilier, da vi er på besøg
i skoleferien. Filmen blæses op på både
loft og vægge i rummet, og det giver
en speciel oplevelse. En gruppe børn
sidder i en redningsbåd og følger nøje
med i, hvad der sker.

hjælp af en anden gæst eller af personalet, som er meget venlige og servicemindede, ” konstaterer Susanne
Olsen.
Kuberne rummer små fortællinger
om vestkysten, fx om strandinger og
den seje kamp mod sandfygning, der
lægger kirker og kirkegårde øde samt
om billedkunstnere, der i slutningen af
1800 tallet opsøgte de uberørte steder
på kysten.
”Her er dejlig meget plads i rummet,
og selvom der er mange gæster, så kan
jeg fint gå med min rollator. Her er også
siddepladser, så man kan tage et hvil,
og kubekonstruktionerne medfører, at
bænkene er meget stabile,” siger Dorthe Thiel.

Rav er havets guld
Vi går videre til et ravrum, som hedder
havets guld. Dorthe, som bor i Esbjerg,
har i sine yngre dage samlet rav og fået
lavet det til et smykke. ”Man skal tidligt
op om morgenen, når der er pålandsvind,” fortæller hun. I en montre ser vi
et imponerende fund, som en person
har gjort i løbet af en enkelt dag. Vi ser
også en knallert og redskaber, så ravsamling foregår både privat og mere
professionelt.
Nogle af montrerne er lavet som
træer, da rav er gammel harpiks fra
træer, som voksede for 40 millioner år
siden. Rummet viser ravs betydning
gennem mange hundrede af år, og
hvordan man kan kende det fra noget,

Danmarkshistorie om vestkysten
Filmen fortæller Danmarks historie i
forhold til Vesterhavet og er en blanding af animation og personer – og har
mange lydeffekter. Her ser vi havet,
dyreliv, sejlskibe, uvejr, master der
knækker, fiskere, strandinger, redningsaktioner, billedkunstnere med
staffelier. Familier, der sætter drager
op, og personer, der sidder stille og nyder solnedgange osv.
I salen er der en masse udstillingskuber med genstande og med tegn til
vores audioguider.
Der er også små tekster med overskrifter, så man kan vælge, om det er
noget, man gerne vil høre. ”Enkelte af
punkterne kan være svære at nå fra en
kørestol, men de fleste vil nok kunne
nå dem, ellers kan man helt sikkert få
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022
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riørs og gamle fotografier, og man kan
høre personfortællinger i audioguiden.

Menneskets kamp for
overlevelse

Borde uden midterstolper falder
i god jord hos
Dorthe (tv) og
Susanne.

der ligner, men ikke er rav. Hvis man
gnider det mod uld, så kan man skabe
statisk elektricitet, og hvis man der
efter fører ravet hen til hovedet, så kan
man få hår til at rejse sig. Dorthe hamrer hårdt på et stykke rav i en kæde
med sin negl, og man kan tydeligt høre,
at det har klang.
Også her er der udstillinger i kuber,
men så store, at man kan gå eller køre
ind i dem og lære noget om rav. Under
den sorte død i middelalderen brændte
pestlægerne rav af som røgelse, idet
man troede, at rav kunne beskytte mod
sygdomme.

Her er også udstillet mange ravsmykker, fx skønvirkebrocher af rav og
sølv fra firmaet Georg Jensen. Man kan
også se en model af Sydneyoperaen i
rav skabt af en entusiast.
I et tredje rum hører vi historier om
dagligdagen omkring Tirpitz oplevet af
danskere og tyskere, der levede under
besættelsen 1940-1945. I den tid opførte tyskerne mange betonbunkere på
hele vestkysten, som kaldes Atlantvolden og som strakte sig sig fra Spanien
til Norge. Der er stadig en del af dem i
Danmark, og enkelte af dem er blevet
til museer. Udstillingen viser også inte-

Dorthe Thiel er begejstret for gelænderet
ved trappen.

Der er god plads at køre rundt på.
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Den sidste udstilling hedder ”Den sidste mammut – det første menneske”,
hvor man kan høre om daværende
menneskers kamp for overlevelse. I
det rum er der mange børn, som hører
historier om planter, vejrforhold og
jagt. Der er udstillet nogle mekaniske
fortidsdyr, og når man er tæt på dem,
så laver de både dyrelyde og bevæger
sig. Det er ret godt lavet, og vi står et
stykke tid stille og beundrer dem, man
kan også røre ved skind.

Den gamle bunker
Nogle kørestolsbrugere vil godt kunne
komme ind i den oprindelige gamle bunker, da der er lagt trækørebaner ud, men
til 1. sal er der kun trappe til. Der er en
lidt bulet betonkant og en smal indgang
ind til midterrummet, så her må det være op til den enkelte at prøve sig frem.

Café, butik og toiletter
Museet har en café på 1.sal, hvortil der
er elevator. Dorthe er glad for gelænderet i elevatoren, som for hende er godt
at støtte sig til. Alle caféens borde er
uden midterstolper, så man kan komme
ind under dem med en kørestol. Handicaptoiletterne, som ligger ved de andre
toiletter, hører til i den gode ende, dog
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Livagtige fortidsdyr
skaber glæde. De
er godt lavet, synes
Susanne Olsen.

kan vasken ikke nås fra toilettet. Dørene
indtil samtlige toiletter er meget tunge,
så små børn og personer uden mange
kræfter kan have problemer, og ifølge
personalet er der ikke kommet nogle
brugbare løsninger på det problem. Det
er også muligt at låne en kørestol, og
man kan bruge sit ledsagekort. Garderobeboksene kan let nås, og det samme
kan et stativ med bøjler, og her er også
en tilgængelig museumsbutik.

I en udstillingskube kan
man lære noget om rav.

Imponerende arkitektur
Vel ude af museet konkluderer Susanne Olsen, at hun kan se langt det
meste fra sin kørestol, og der er kun få
steder, hvor hun ikke har kunne komme tæt nok på. Dorthe Thiel er meget
positivt overrasket over tilgængeligheden. Begge er oprigtigt begejstrede for
arkitekturen, som de synes er imponerende og falder meget flot ind i det
særprægede landskab, og de kan kun

Udenfor er der opstillet en mammut til glæde for både børn og voksne.
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anbefale stedet til en lokalafdelingsudflugt.

Parkering
Den eneste malurt i bægeret er parkeringspladserne, de er ikke store, og
der er et kæmpe dæksel tæt på en af
pladserne. Dorthe har en idé om en anden placering, og det vil hun gå i dialog
om lokalt i håb om, at der kan findes en
bedre løsning.

Handicapparkering ved en kloak med dæksel
er ikke så smart, hvis man har en bil med lift.
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Rasmus og V-Klassen.
To stjerner, der kan
få dig op at køre.
Rasmus Gammelgård,
Salgskonsulent, handicapbiler/minibusser
+45 2085 4305

V-Klassen er en ægte Mercedes. Her får du eksklusive materialer,
sikkerhed og komfort, det er værd at betale lidt ekstra for.
Og Rasmus Gammelgaard er en ægte Hessel-mand:
Her får du en, der kan sit kram, når det kommer
til handicapbiler. Han kender alle faldgruberne
– både de tekniske, de økonomiske og de bureaukratiske. Han kan arbejde med specifikationer,
konstruktionsændringer, godkendelser, tilskudsordninger og alt det andet. Og så er han klar til at

gå ind i det tætte samarbejde med kunden, som
er forudsætningen for en handicapbil, der ikke
blot kører fra A til B, men som også yder ejeren
højeste sikkerhed og køreglæde.
Tal med Rasmus om opgradering af din næste bil.
Til f.eks. en V-Klasse.

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og smart.

Århus - Agerøvej 49 tlf. 7211 5000.
www.hessel.dk
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CALENDAR-STAR

| PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD & AYA HØJDAL

Det sker

I DANSK HANDICAP FORBUND I 23. september - 20. december

Mouse-pointer

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen:
www.danskhandicapforbund.dk
DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk
Landsformand:
susanne@danskhandicapforbund.dk
Medlemsservice
dhf@danskhandicapforbund.dk
Afdelingschef:
jeppe@danskhandicapforbund.dk

FREDERIKSSUND – HALSNÆS
Onsdag den 12. oktober, kl. 18.3021.30: Syngeaften. Vi prøver at finde
én, der kan spille. Ingen lotteri denne
aften. Tilmelding senest mandag den
12.10.
Onsdag d. 9. november, kl. 18.3021.30: Bankospil. Vi spiller 10 spil af
3 rækker. Plader kr.10pr. styk. Ingen
lotteri denne aften. Tilmelding senest
mandag d. 7.11.
Lørdag den 3. december, kl. 12.00
– 16.00: Julefest. Denne dag skal vi
traditionen tro have dejlig julemad og
godter. Pris: Medlemmer – gratis. Gæster – kr. 200. Tilmelding senest den
27.11.Tilmeldinger skal ske til Anna
Marie, mobil 26 18 38 46, bedst efter
kl. 17.
Arrangementerne foregår i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2,
3300 Frederiksværk.

HADERSLEV
Tirsdagsklubben, tirsdage kl. 16.0017.00
4. oktober og 18. oktober. 1. november, 15. november, 29. november
samt 6. december: Lotto.
11. oktober: Syng dig glad v/Solong.
25. oktober: Den tyske flyveplads
på Skrydstrup mark. v/ Ole Andersen.
8. november: Fællessang. v/Kenneth Mose Hansen.
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Rådgivning:
Log in på "Min side" via hjemmesiden
Handicap-nyt:
bente@danskhandicapforbund.dk
Kommunikationsmedarb.: laura@danskhandicapforbund.dk
Ulandssekretariatet:
uland@danskhandicapforbund.dk
Forældrekredsen:
dhf@danskhandicapforbund.dk
Ungdomskredsen:
uk@ungdomskredsen.dk
RYK:
info@ryk.dk
Amputationskredsen:
ak@danskhandicapforbund.dk

22. november: Advent v/ Grethe
Bosack. Husk fad/skål og lys /pynt.
10. december: Julefrokost på Hotel
Harmonien. Gåskærgade 19. Haderslev kl. 12.30 til 17.30 v/ Frede Christensen.
Alle aftner afholdes på Hiort Lorenzens Center, Hiort Lorenzens vej
67, 6100 Haderslev fra kl. 19 til 21.30.
Kørsel inden for bygrænsen 30 kr. Skal
du have kørsel, ringer du til Etti på 40
15 29 43.
Alle aftner inklusiv kaffe og brød 25
kr. Entre for ikke medlemmer 40 kr. Vi
glæder os til at se jer igen, tag endelig
flere med til den nye sæson.
Flere informationer hos ”Tirsdagsklubben. D.H.F. Haderslev afd.” v/ Etti
Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Haderslev tlf.40 15 29 43.

HIMMERLAND
Søndag d. 6. november, kl. 13.0017.00: Banko. Kom til banko sammen
med andre fra DHF, Himmerland-afdelingen. Dørene åbnes kl.11. Tilmelding
kan ske til Ninna Rask Hansen på tlf.
22 67 31 16, sms eller mail ninnalh@
yahoo.dk, senest 2/11 2022.

HORSENS
Lørdag den 5. november kl. ?: Pejseshow i Brædstrup med buffet. Indbydelse, tid og pris følger senere.

Torsdag den 17. november kl.
17.00: Julefrokost. Indbydelse og pris
følger senere.
Torsdag den 8. december kl. 19.00:
Gløgg og æbleskiver + pakkespil.
Medbring en pakke til 30 kr. Indbydelse og pris følger senere.

MIDT-VEST
Torsdage den 20. oktober og 17.
november kl. 18.30-21.30: Banko på
Teglvænget.
Søndage den 20. november og 18.
december kl. 13.00-17.00: Søndagscaféhygge. Vi hjælpes ad med at bage
en kage. Herefter drikker vi kaffe og
smager de nybagte godter, og spiller
et spil, ser film eller hvad vi ellers kan
finde på. Pris pr. person 30 kr. Sidste
tilmelding den 14/11 og 18/12 til Helle, tlf. 40 75 70 31.
Lørdag den 15. oktober kl. 18.0021.30: Bowling i Herning. Vi starter
med at spise, hvorefter vi bowler en
times tid. Pris ukendt. Sidste tilmelding 15.9 til Jeannette på tlf. 61 67 09
93 eller Kæth på tlf. 23 48 72 02.
Lørdag den 29. oktober-søndag
den 30. oktober kl. 10.00-17.00 (begge dage): Kreativ weekend. Bente
stiller sine kreative evner til rådighed,
så man kan komme og lave de fineste
kort. Man skal selv medbringe de arbejdsredskaber, man har brug for, og
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papir og saks. Der vil være kaffe og te
på kanderne dagene igennem, og til
frokost serveres en sandwich. Der er
mulighed for at købe sodavand. Prisen
for weekenden er 250 kr. pr. person og
inkluderer materialer og frokost. Sidste tilmelding den 17.10 til Helle, tlf.
40 75 70 31.
Lørdag den 12. november kl. 10.0021.30: Tysklandstur. Vi kører til Poetzch og handler – der vil være mulighed for at købe lidt at spise og drikke,
inden vi kører videre igen. På hjemturen har chaufføren en aftale med
et spisested, hvor vi får aftensmad,
inden vi kører mod Bytoften igen. Pris
pr. person 250 kr. Sidste tilmelding
31.10 til Jeannette på tlf. 61 67 09 93
eller Kæth på tlf. 23 48 72 02.
Lørdag den 3. december kl. 17.0021.00: Julemiddag på Teglvænget
med flæskesteg og risalamande.
Hygge med spisning og måske lidt
julelotteri. Pris for spisning 125 kr.
pr. person. Sidste tilmelding 21.11
til Jeannette på tlf. 61 67 09 93 eller
Kæth på tlf. 23 48 72 02.
Arrangementer foregår på Teglvænget 107 D, med mindre andet er
nævnt.

ODSHERRED
Tirsdag den 6. december kl. 13.0017.00: Julefrokost, fortælling og
hyggeligt samvær. Kom og hør Jesper
S. Jensen fortælle om Malergården Swanernes kunstnerhjem. Pris 150 kr.
Tag selv en hjælper med. Hjælpere for

medlemmer af DHF Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Lejre og Roskilde
deltager gratis. Kørsel og drikkevarer
for egen regning – gælder for alle.
Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej
26, 4560 Asnæs.
Tilmelding allersenest den 24. november til Lena, e-mail: lena.nielsen@
ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Susy,
e-mail: susysiv@mail.dk, tlf. 59 32 45
65.

SKAGEN
Torsdage den 6. og 20. oktober, den
3. og 17. november, samt den 1. december kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Alle mandage i oktober og november, samt den 5. og 12. december kl.
14.00-16.30: Mandagsklub.
Fredag den 14.oktober kl. 18.0022.00: Stuvet hvidkål, flæsk og medister. Dessert, kaffe, småkager og
musik. Pris for medlemmer 80 kr. Pris
for ikke-medlemmer 150 kr.
Søndag den 16. oktober kl. 10.0016.00: Loppemarked i Klitrosen,
Markvej 121 A. Der kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med
mange forskellige ting.
Fredag den 16. december kl.
18.00-22.00: Juleafslutning med sild,
grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister,
ribbensteg, dessert, kaffe, småkager,
samt musik. Pris 80 kr. For ikke-medlemmer 150 kr.
Arrangementer foregår på Klitrosen,
Markvej 121 A, med mindre andet er
nævnt. Til arrangementer med spis-

ning, ring senest fem dage før på tlf.
20 86 45 54.

SKIVE-VIBORG
Tirsdag d. 4. oktober kl. 17.00: Stegte
ål. Kl. 17 kører vi fra Aktivitetscentret
Odgaardsvej15A, 7800 Skive til Sevel
kro Søgårdsvej 2, 7830 Vinderup. Pris:
pr. person kr. 240 for medlemmer, kr.
270 for ikke-medlemmer. Ekskl. drikkevarer. Tilmelding til Lis Mortensen
tlf. 24 82 56 31 senest 20. september.
Tirsdag 1. november kl. 19.00:
Banko. Vi afholder banko med gavekort a 100 kr. for fuld plade, samt
rækkegevinster. Plader koster 10 kr.
pr. stk. Kaffe/te og brød koster 20 kr.
Ingen tilmelding.
Tirsdag d. 29. november kl. 19.00:
Julehygge. Med pakkeleg medbring
en pakke til mindst 25 kr. Foreningen
er vært med gløgg, æbleskiver, kaffe/
te samt småkager. Tilmelding til Lis
Mortensen tlf. 24 82 56 31 senest 15.
november.
Alle arrangementer foregår i Aktivitetscenteret Odgaardsvej 15 A, 7800,
når andet ikke er nævnt.

SLAGELSE-SORØ
Mandag den 3. oktober kl. 18.00:
Sangaften. Vi starter med varm mad.
Marianne kommer og spiller. Pris denne aften er 50 kr. Tilmelding senest
den 25.september.
Mandag den 7. november kl. 18.00:
Banko. Vi starter med varm mad. Derefter spiller vi banko, pausespil, lotte-

Følg med i forbundets arbejde, når Handicap-nyt er på vej
Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og de lange deadlines gør, at
der er meget, som forbundet gør, der ikke får plads på siderne i bladet.
Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets hjemmeside og abonnere på nyhedsbrevet, 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 forbundets Facebookside på
www.facebook.com/danskhandicapforbund, og landsformanden går under navnet @SusanneOlsenDHF på Twitter.
Vi glæder os til at se dig.
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Køretøjer til små og store, tilpasset efter brugers behov.
For yderlige oplysninger, ring på 7010 1755 eller tjek www.medema.dk

Vi står bag
de danske
paraatleter
LYKKE
HE L D O G DE
MED
MPISKE
PARALY E!
LEG

www.elsassfonden.dk
Følg os  
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ANNONCE

Mariager: Handicapvenlig villa i det østjyske til salg
Arkitekttegnet, et plan, 174 m2, gulvvarme alle rum, særdeles handicapvenlig inde og ude, nabo til fredede arealer, skov,
dal og fjord, kort afstand til indkøb og skole. Pris 2.875.000 kr. Nærmere oplysninger tlf. 30 93 35 13.

ri, kaffe og kage. Pris med gevinster
100 kr. Tilmelding senest den 28.10.
Søndag den 27. november: ”Fra alle
os til alle jer”. Julekoncert med Det
Nye Tonefilms Orkester. Kulturhuset
Birkelundgaard, Albertslund. Pris 200
kr. Tilmelding/Betaling senest 27.10.
Mandag den 5. december: Julehygge. Gløgg, æbleskiver og musik.
Tilmelding senest 29.11.
Søndag den 11. december: Julemarked i Nyborg. Herefter kører vi til
Svendborg og spiser. Pris 350 kr. Tilmelding/betaling senest 9.11.
Bindende til-/afmelding til Doris,
tlf. 29 67 72 84, eller Brita, tlf. 22 29
56 73. Betaling på MobilePay 508200.
Vi tager forbehold for ændringer. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at
aflyse.
Arrangementer holdes i Kongehave
Centret, Svendsgade 102, Slagelse,
hvis ikke andet er nævnt.

THISTED
Onsdag d.12. oktober, kl. 12.30: Spis
sammen. Tilmelding til Kirsten på tlf.
50 91 27 98.
Lørdag d. 5. november, kl. 10.0014.00: Stort loppemarked. Medlemmer kan have en stand gratis. Tilmelding til Laila på tlf. 51 31 58 51.
Onsdag d. 16. november kl.12.30:
Julefrokost. Tilmelding til Kirsten på
tlf. 50 91 27 98.
Onsdag d. 7. december, kl. 13.00:
Julebanko. Mange donerede gevinster.

REJSER
Tyskland/Juletur til Bad Bevensen
30. november - 4. december
Vestfyns Ferieklub arrangerer juletur til
Lüneborg Hede i Bad Bevensen. Vi skal
bo på Gästehaus Bad Bevensen.
Pris kr. 4.900 pr. person v/to personer
på værelset. Tillæg: kr. 375 for enkelt-

værelse. Depositum på kr. 2.000 betales ved bindende tilmelding.
Bemærk: Der må IKKE indbetales
depositum før endeligt tilsagn er givet
fra Lene. Der tages forbehold for evt.
prisændringer, samt trykfejl.
For at rejse med Vestfyns Ferieklub,
skal du være medlem af Dansk Handicap Forbund. For alle rejser gælder det
at: Der er frivillige ulønnede hjælpere
med, vi har altid en assistent eller en
sygeplejerske med på rejserne. Man
skal selv sørge for transport til og fra
afrejse stederne.
For nærmere oplysninger ring gerne til formand for Vestfyns Ferieklub
Lene Hansen tlf. 24 66 56 88 eller mail:
rejselene56@gmail.com. Vores hjemmeside er www.handicapgrupperejser.
dk.

Indkaldelse til Amputationskredsens
generalforsamling lørdag den 8.oktober
2022
På Brogården, Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart. Deltagelse i foredrag, kaffe, frokost og middag, tilmelding til palletoft@hansen.mail.dk tlf 40 14 52 28.
Tidsplan:
Kl. 9.00 mødes vi
Kl. 9.30 Foredrag af alternativ behandler vedrørende fantomsmerter. Der serveres kaffe
under foredraget
Kl. 12.00 Frokost, kolde og lune retter m.m. Der serveres frisk frugt og isvand.
Kl. 14.00 generalforsamling ifølge vedtægterne.
Kl. 15.00 ca. pause med kaffe og kage.
Kl. 18.00 middag med to retter. Deltagere skal selv betale for drikkevarer.
Ved deltagelse i frokost og middag skal betales 50 kr. pr. person til Amputationskredsen,
konto 4180 0002259567 eller MobilePay 97848. Oplys medlemsnummer og navn.
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Færre bekymringer, mere barndom

Vågn op tør!
Det bedste
skoleår i dit liv

Danmarks nr. 1 natunderbuks til
Piger & Drenge

Besøg os og mærk fællesskabet
Hardsyssel Efterskole ligger i Vejrum mellem Struer
og Holstebro. Vi har fem linjer: Outdoor, Sport,
Musik, Film og E-sport.
Skolen har reserveret fire pladser til elever med
fysiske handicaps. Der er tilgængelighed over alt,
og vi har ansat rigtig søde handicaphjælpere.
Se mere på hardsyssel.dk – her kan du også se,
hvordan du kan besøge os.

DryNites® natunderbukser har ekstra høj bekyttelse,
er designet så de ligner almindelige underbukser
og udviklet i et særligt lydløst materiale.
Findes i 3 størrelser til børn i alderen 3-5 år, 4-7
år og 8-15 år.

Unikt engangsunderlagen
”Fantastisk efterskole!
Vores søn gik to år på
Hardsyssel. Stemningen
er varm, og skolen har
dedikerede lærere, som kun
vil vores søn det bedste! Han har rykket sig fagligt,
udvikler sig helt vildt og har fået en masse gode
venner.”

Tape
funktion holder
underlaget
på plads

Susan Aakjær Larsen på Facebook
DryNites® BedMats er et absorberende engangsunderlagen, der holder madrassen tør, når uheldet
er ude. DryNites® BedMats er specielt udviklet med
fokus på høj absorbering, beskyttelse og diskretion.

Hardsysselvej 2 / Vejrum / 7600 Struer
T 97 46 47 33 / hardsyssel.dk
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Læs mere på www.drynites.dk
Fås i de fleste supermarkeder, Matas og på apoteket.
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» ARVEREGLER

| PENCIL-ALT JENS BOUET

CAMERA COLOURBOX

Arvemidler til Dansk
Handicap Forbund

En opsummering af reglerne for arv i forbundet

H

vert år (næsten) modtager
Dansk Handicap Forbund arvemidler fra mennesker, der har
betænkt forbundet gennem oprettelse af testamente. Nogle gange er vi
enearvinger, og andre gange er vi en
af flere, der er betænkt i testamentet.

Langt de fleste arvemidler går til hovedforbundet og testamenteres uden
bindinger på anvendelsen, hvilket
blot betyder, at den, der har efterladt
os arvemidler, har ladet det være op
til forbundet at bestemme, hvordan
pengene skal anvendes.

Hjælp til testamente

Særlige ønsker

Der kan være store fordele ved at lade
en del af arven tilfalde en almennyttig
organisation, idet man så kan lade
denne stå for at betale boafgiften for
øvrige arvinger, uden at arven til slægtninge bliver mindre. På denne måde får
både de direkte arvinger og vi som forbund noget ud af det økonomisk.
Det er blandt andet også derfor, vi
ofte betaler for oprettelsen af testamenter for dem, der ønsker at betænke forbundet.

Men af og til får vi arvesager ind, hvor
testator har særlige ønsker til anvendelse eller ønsker at betænke en særlig
del af forbundet. Det kan fx være en lokalafdeling eller en specialkreds, og der
kan sågar være tilknyttet ønsker om
særlige formål, arven skal anvendes til.
I det øjeblik der er tilknyttet særlige
ønsker til anvendelsen af arvemidler
gennem testamenter, administreres
arvemidler altid af hovedforbundet
uagtet hvem i forbundet, der er modtager. Hvis det omvendt er såkaldte
frie midler, vil arven blive overført til
lokalafdeling eller specialkreds, der
herefter kan disponere frit.

Ansvaret over for myndighederne
Fælles for alle arvemidler, der modtages i forbundet, er, at de forvaltes af
forbundets direktør uagtet til hvem
eller hvad, testamentet definerer som
modtagergruppe eller som anvendelsesformål. Da det alene er hovedforbundet, der er godkendt til at modtage
arvemidler skattefrit, er det også
forbundets direktør, der står til ansvar
over for myndighederne i forhold til
korrekt arveanvendelse og overholdelse af testamentets ordlyd.
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Ikke fortolke og ændre
Det helt afgørende at forstå i sammenhæng med testamenter er, at man
uagtet kendskab til den afdøde eller
familieønsker ikke må fortolke, ændre,
udvide eller indskrænke på den afdødes ønsker.
Fx hvis en lokalafdeling modtager
en arv, hvor der i testamentet står,
at arven skal anvendes til fordel for

unge medlemmer af forbundet med
handicap og deres uddannelse. Så må
en lokalafdeling ikke definere, at det
alene er unge fra lokalområdet, der
kan modtage, eller at det skal være
unge under en given alder eller unge
med bevægelseshandicap eller, at det
skal være unge, der uddanner sig i lokalområdet osv.
Eller hvis en specialkreds modtager
en arv, hvor der i testamentet står
anført, at arven skal anvendes til forskning, må vi altså ikke begynde at definere forskningstyper, forskningsområder, forskningsinstitutioner eller lave
egne fortolkninger af, hvem forskning
kan udføres af, eller hvad forskning er.
For hvis det ikke står i testamentet,
ved vi ikke, hvad afdøde tænkte, da
han bad en advokat oprette testamentet. Vi kan derfor kun forholde os
til ordlyden i testamentet og de juridiske rammer, der er tilknyttet dette.
Det betyder også, at ansøgere til
arvemidler skal sende deres ansøgninger til registrering og vurdering (i
forhold til testamentet) i hovedforbundet, men at det er bestyrelsen i
en lokalafdeling eller specialkreds, der
tager stilling til en evt. indstilling og
udbetalingsstørrelse.
På denne måde sikrer vi os til enhver
tid at handle i respekt for den afdødes
ønsker, hvilket er helt afgørende, hvis
vi også fremadrettet skal gøre os fortjent til at modtage arvemidler.
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Lito® Hyben vedligeholder leddenes bevægelighed
Lito® Olie

Lito® Hyben

til tør og skadet hud.

med egne placebokontrollerede forsøg,
der dokumenterer at hyben hjælper til
vedligeholdelse af leddenes bevægelighed.

100% koldpresset
hybenkerneolie.
To varianter.
Neutral og med duft af
citrongræs.

SUPER
FOOD

100% naturprodukt.
Patenteret tørrings / fremstillingsmetode.
Rosa Canina L - Lito® bær.
De originale

hybenprodukter
produceret Langeland

Forhandles eller bestilles i Helsekostbutikker Matas Apoteker www.litohyben.dk Hyben Vital Int ApS 62 50 16 92 info@hyben-vital.com

Vassingerødvej 105, 3540 Lynge
Telefon: 2943 3767
5108354_ParaSport_b184xh60mm_byCH.indd 1

facebook.com/byconniehansen
mail@by-conniehansen.com
02-02-2021 11:34:49

www.thise.dk
facebook.com/thisemejeri
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Bliv medlem af
Dansk Handicap Forbund
...der er flere måder, du kan gøre det på

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

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
2630 Taastrup

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.

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.

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

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.

✁

Indmeldingskort Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver

Jeg ønsker medlemskab af Dansk Handicap Forbund
Hvilket medlemskab ønskes:
Ordinært medlem
☐ Enlig
☐ Par

☐ Støttemedlem

Navn:
☐ Jeg har et handicap

☐ Jeg har ikke et handicap

Evt. Ægtefælle/samlevers navn:

Jeg ønsker medlemskab af (sæt kryds):

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

☐ Jeg har et handicap

☐ Jeg har ikke et handicap

Barnets navn:
Fødselsdato (d.m.å):

☐ Ungdomskredsen (UK) – 15-36 år
☐ Amputationskredsen (AK)
☐ RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

Adresse:
Postnummer/by:
E-mail:
Telefon:
Fødselsdato (dato.måned.år):

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

ANN65/01.2012

Køb professionelle

Uvildig, gratis rådgivning

sygepleje- og
husholdningsprodukter

- med fokus på din retssikkerhed

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

www.abenaprivat.dk

Tlf. 76 30 19 30

www.dukh.dk

Årets produkt
Health & Rehab
Scandinavia
2021

Køkken - Bad
Bryggers - Garderobe
www.AUBO.dk

|

Jeg er hurtigere på jobbet med min
PAWS hjælpemotor end i bil, og jeg
undgår forflytninger.
John M. Hinrup, tetraplegiker
og virksomhedsejer

Handicap venligt hotel

Din PAWS-forhandler:
www.koerestolseksperten.dk
8980 3098 * admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve

det handler ikke om
at blive til noget
– men om at blive til

nogen
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Hovedfag: Friluftsliv, idræt & vandsport, musik,
kunst, politik & debat, change makers.
Mere end 40 eksistens- og valgfag: Fx kajak,
keramik, mountainbike, ølbrygning, adventure
race, svømning, skrivekunst.
Rejser: Spændende eventyr til lands og til vands.

silkeborghojskole.dk
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» GLOBALT SAMARBEJDE

| PENCIL-ALT MIKKEL BUNDGAARD CAMERA PRIVATFOTO

En hverdag med
uddannelse, sport og
fremtidsdrømme
Et pilotprojekt for mennesker med handicap i Nepal gør gavn.
Handicap-nyt har besøgt Arjun i Kathmandu
Arjun (tv) og MIkkel Bundgaard. Arjuns værelse er ca.
3x4 m. På et lille bord i det
ene hjørne står et gasblus til
madlavning. Toilettet er ude
på gangen.

”I min hverdag spiller jeg guitar om
morgenen. Kl. 9 tager jeg afsted til min
læreplads og spiser morgenmad der.
Jeg arbejder fra kl. 10-17, og bagefter
spiller jeg basket og hænger ud med
vennerne. Kl. 18 får vi aftensmad. Når
jeg kommer hjem, spiller jeg lidt guitar
og tjekker typisk de sociale medier. Om
lørdagen går jeg i bad og vasker tøj.
Nogle gange mødes jeg med vennerne”.

Fra landsby til storby

V

i er en lille gruppe, der er på besøg hjemme hos Arjun. Vi sidder
ved indgangen til trappeopgangen, hvor der er behageligt køligt, lige
uden for hans værelse. Arjun bor på
et lille lejet værelse i Kathmandu. For
11 år siden som 17-årig blev han rygmarvsskadet ved, at han en dag skulle
hente mudder til at bygge familiens
hus, og der skete et jordskred, som
han blev fanget i.
I dag er han ved at færdiggøre det
ottende og sidste år i lære som Thangka maler, som er en kunstart. Når han
er færdigudlært, kan han få arbejde på
det sted, han er i lære, som er oprettet
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af hinduistiske munke for, at mennesker med handicap kan blive oplært i
et håndværk, som de kan brødføde sig
ved.
”Jeg tjener 8000 Nepali Rupees om
måneden (460 kr.) Der udover spiser
jeg på min læreplads. Det koster mig
5000 at bo her. Da jeg flyttede ind, var
det ikke tilgængeligt, men det fik jeg
fikset,” fortæller Arjun.
Jeg spørger til den guitar, Arjun har
hængende på sit værelse.
”Jeg spiller og har for nylig vundet
en sangkonkurrence,” siger han. Han
spiller også basketball hver dag efter
arbejde.

Arjun kommer fra en landsby, men
flyttede til Kathmandu efter ulykken.
Efter ulykken var han indlagt på et
rehabiliteringscenter for rygmarvsskadede i tre måneder, hvorefter han
kom hjem til familien. Men livet var
meget hårdt for ham i landsbyen. I
Kathmandu fik han kontakt til Nepal
Spinal Cord Injury Sports Association
(NSCISA) og fik et stipendie til at lære
at male. Der var ni kørestolsbrugere,
men senere blev værkstedet, hvor
han var i lære, flyttet til det nuværende sted.
”Det var heldigt, at vi flyttede, for
det hus, vi var i, blev jævnet med jorden
ved jordskælvet. Vi ville være døde,
hvis vi havde været der,” konstaterer
han.
Han har ikke meget kontakt til familien. Moderen er død, og hans far har
fået en ny kone. Broderen bor stadig i
landsbyen.

Venskaber gennem foreningen
Arjun er anfører for basketballholdet
og på væggen i hans værelse hænger en stak medaljer. Et andet sted
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022

GLOBALT SAMARBEJDE «

står flere pokaler
som et tegn på
endnu flere sejre på
banen.
”Gennem sportsforeningen har jeg flere gode
venner. Foreningen har også
hjulpet med råd og information
om livet med en rygmarvsskade. De
har hjulpet mig med at få det ID-kort,
der gør, at jeg kan få sociale ydelser”.
”Mine venner i foreningen motiverer mig og inviterer mig til sports
aktiviteter. En af mine venner fra foreningen var jeg indlagt sammen med
på rehabiliteringscentret. Vi kan tale
om personlige ting. Engang jeg lagde
kateter op, blødte det, og jeg fik hjælp
fra vennerne i foreningen. Vi er ligesom
en familie. Vi drikker te og laver mange
ting sammen.”

Fremtiden
Arjun vil ikke tilbage til landsbyen, han
kommer fra. Det er for besværligt.
”Jeg håber engang at blive gift. For
eksempel har jeg en lærer, der også er
kørestolsbruger, som er gift.”
Arjun har en kæreste.

På vej på besøg hos Arjun.
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Globalt Samarbejde
Dansk Handicap Forbund har i samarbejde med tre lokale handicapforeninger i Kathmandu haft et pilotprojekt, hvor formålet har været at inspirere
dem til at organisere sig og samarbejde internt i foreningerne på en måde,
der gør dem mere slagkraftige som talerør for deres medlemmer. Samtidig
er der også fokus på værdier som demokrati, åbenhed og inklusion.
Formålet med netop dette besøg i Nepal var at evaluere pilotprojektet sammen med vores tre partnere. En af dagene besøgte vi to forskellige medlemmer af Nepal Spinal Cord Injury Sports Association (NSCISA).
Foreningen har 62 medlemmer, men cirka 400 personer med handicap dyrker
sportsaktiviteter arrangeret af foreningen. Aktiviteterne foregår primært i
Kathmandu, men der er også mindre aktive grupper i enkelte andre provinser i landet. Disciplinerne er blandt andet kørselstolsbasket, svømning og
goalball for blinde.
Aktiviteterne giver medlemmerne bedre selvværd og god motion. Samtidig
er det et vigtigt socialt forum for mennesker med handicap, der kan have
svært ved at være med på lige vilkår i andre sammenhænge. NSCISA har
brugt sporten til at skabe opmærksomhed på mennesker med handicap ved
åbne arrangementer på offentlige steder. Der igennem er det også lykkedes
dem at gøre opmærksom på dårlig tilgængelighed og derefter fået forbedret
tilgængeligheden til glæde for deres medlemmer.

”Min plan er at være maler, synge og
spille basket,” slutter Arjun.

Således opløftet siger vi tak for besøget hos Arjun.

Vi sidder udenfor Arjuns værelse. Fra venstre: Arjun, Devi (formand for NSCISA), mig (Mikkel
Bundgaard), Renu samt Henry Lind, sidstnævnte er også fra Dansk Handicap Forbund.
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AVIVIR Aloe Vera
- hjælper hele familien!

En hjælpende hånd
til en hverdag uden
ømhed og irritation i
muskler og led.

Sprukne
brystvorter

Rødme
og knopper
efter barbering

Pleje efter
ophold
i solen
Sprækker,
revner, tør
og ru hud

Sprukne læber

Kulde/
frostskader

Hurtig &
effektiv
lindring

Rødme
og knopper
efter barbering

Absorberes
øjeblikkeligt i
huden

Mod ømhed,
spændinger
og irritation i
muskler og led

Irriteret hud

AVIVIR Aloe Vera Gel og Gel Spray
Køler, lindrer og virker reparerende på
huden ved solskoldet hud, soleksem,
insektbid, små skrammer og andre
hudirritationer. Førstehjælp til hele familien.

Indeholder
naturligt lindrende
ingredienser som
vintergrøn olie

Købes hos:
Jammerbugt

Ringkøbing-Skjern

Apoteker

Job nr.: JAM18-4977+RGSN21-4976

Aggersundvej 237, Skerping
9690 Fjerritslev
Att.: Svend Åge Nielsen
Tlf. 98 21 17 75
E-mail: sn.hhu.dk@gmail.com

AV I V I R . D K

D R

Fås på apoteket, i Matas, helsekostbutikker og på novasel.dk.
Vejledende priser: Active Gel: 99 kr. Thermo Hot
117 Efterskole
kr.
HanGel:
Herreders

Dato: 28.11.19


2 X STOR HØJ

Få en rundvisning og hør om livet på skolen
IDENTITETSDANNELSE – FÆLLESSKAB – FAGLIG ENGAGEMENT
BEVÆGELSE – AUTENTISKE VOKSNE

CMYK

First
Spring
irst
ld F
o
b
d
Hån

English First

NB: Vær opmærksom på at
farverne på detteprint, kan
afvige lidtfra det endelige
tryk.
Fodbold First
Efterskole Cla
ssi

GRØN

Se mere på
www.hhe.dk

c

Grøn rammeinddeling på
alle annoncer! hvilket ikke
giver mulighed for at ændre
denne farve på den enkelte
annonce.

Tlf. 98 21 17 75
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Korrektur til annonce på Biblioteksposen

Aggersundvej 237
Skerping
9690 Fjerritslev
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Dette er korrektur til annoncen på Biblioteksposen, i henhold til tidligere fremsendt ordrebekræftelse.
Vær ekstra opmærksom på eventuelle fejl i telefonnumre, adresser, QR-koder etc.
Du bedes hurtigst muligt besvare korrekturen på E-mail, - godkendt eller med rettelser.

» FORSKNING

| PENCIL-ALT CAMILLA LUND

Børn og unge beretter
om deres livserfaringer
En ny bog, hvor børn og unge med bevægelseshandicap fortæller om deres liv, udkom i maj.
Handicap-nyt har talt med Emil Falster, som er medforfatter til bogen

At tale med børn
Det særlige ved Emil Falsters forskning
er, at han har talt med børn og unge
med bevægelseshandicap. I sit feltarbejde har han mødt 39 børn og unge i
alderen 1 til 19 år, og det har ikke været
uden udfordringer eller personlige omkostninger.
”Flere af børnene har været igennem
forfærdelige ting, og de er blevet behandlet enormt uretfærdigt af andre
mennesker. Det kan ikke undgå at røre
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022

Emil Falster er post.doc.
ved Universal Design
Hub/Bevica Fonden og
Aalborg Universitet.

CAMERA PRESSEFOTO

I

maj 2022 udkom bogen ”Livet med
bevægelseshandikap. Børns og unges perspektiver”, der er baseret på
et forskningsprojekt. Bogen handler
om de udfordringer og dilemmaer, som
børn og unge med bevægelseshandicap oplever i deres hverdagsliv, og om
hvordan fagprofessionelle og forældre
kan møde udfordringerne og dilemmaerne på en inkluderende og anerkendende måde.
Det var et tilfælde, at Emil Falster
begyndte at forske i børn og unge
med handicap. I første omgang ønskede han at skrive en ph.d.-afhandling om dagtilbudsområdet, men
så efterspurgte Bevica Fonden den
gode forskningsidé. Han begyndte at
afdække den eksisterende sociologiske forskning om børn og unge med
handicap og deres hverdagsliv set ud
fra deres eget perspektiv. Der var en
stor mængde af forskning fra udlandet, men i Danmark var forskningen
nærmest ikke-eksisterende. Senere
fik han et ph.d.-stipendiat og gik i
gang med at forske i det underbelyste
børnehandicapområde. ”Handicapområdet er gået fra at være noget,
som jeg beskæftigede mig med af en
tilfældighed til at være det, som jeg vil
beskæftige mig med,” understreger
Emil Falster.

én, og det ændrer én som person.”
konstaterer Emil Falster.
Han påbegyndte sin forskning som
26-årig, og han oplevede, at hans alder
var en fordel, da han kunne tale med
om emner som superhelte og tøjstil.
Børnene og de unge kunne spejle sig i
ham, og det skabte tillid imellem dem.
Han forsøgte at skabe et afslappet

rum, hvor det også var sjovt at være for
børnene og de unge, så han ikke blev
endnu en professionel voksen. ”Jeg var
endnu en voksen, som de skulle forholde sig til. Så jeg var bevidst om, hvor
meget tid jeg kunne tillade mig at tage,
da børnene og de unge har alt muligt
andet, som de skal. Samtidig var det
vigtigt at tale med dem, for ellers ville
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vi ikke få meget viden om deres liv,”
fortæller Emil Falster.
Der har været etiske overvejelser
forbundet med at tale med børnene
og de unge. Han har bestræbt sig på
at få accept fra dem alle, men i visse
tilfælde har det kun været muligt at
få forældrenes accept fx på grund af
barnets alder eller handicap, og da har
vigtigheden af viden om området vejet
tungest.

Børnene oplever, at de er en belastning
For Emil Falster er det vigtigt, at vi
bevæger os væk fra en individualistisk
tilgang til handicap, hvor vi forsøger at
ændre personen med handicap. Børn
og unges liv figurerer ikke i et vakuum,
men påvirkes af en lang række af ydre
omstændigheder.
”Når mennesker udsættes for forskellige former for barrierer og uretfærdig behandling, så kan det skabe
modstand, aktivisme og opråb. Men
børn og unge foranlediges ofte til at
vende tingene indad. De render rundt
med en skyld og skamfølelse, og de
trækker sig fra mange situationer og
sammenhænge. De forsøger hele tiden
at kalkulere sig frem til, hvad de kan
lave, som får dem til at skamme sig
mindst. Det er vi ikke særlig gode til
at tale om i Danmark. Måske fordi det
er nogle tabuiserede følelser,” udtaler
Emil Falster.
Børn og unge oplever at være en
belastning – også for deres forældre,
som skal have kontakt til de kommunale instanser, fordi de har et barn
med handicap. Emil Falster flytter
fokus fra børnene og de unge til en
kritik af systemet: ”Vi har nogle systemer i Danmark, som ikke responderer
effektivt på menneskers forskellige
behov. Forældrene kører døde i samarbejdet med kommunerne. Det påvirker ikke bare forældrene, men også
det barn, som det hele handler om.
Det er ikke så mærkeligt, at børnene
og de unge ikke kommer i uddannelse
og beskæftigelse, når de er blevet
mødt på en måde, som har været så
nedbrydende. De lærer ikke at tro på
sig selv, men ser i stedet sig selv og
deres behov som en belastning,” siger
Emil Falster.
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Tre løsninger er påkrævede
Udover at mennesker med handicap
skal modtage den støtte og hjælp, som
de har brug for, peger Emil Falster på
tre løsninger på problemerne på handicapområdet: En reform af handicap
området, en ændring af fortællingen
om mennesker med handicap og mere
fokus på aktivisme.
”Vi skal indse, at mennesker ikke
bare skal holdes i live, men også have
mulighed for at leve et kvalificeret liv,
og det koster penge. Vi skal begynde
at se mennesker med handicap, som
personer vi bør investere i, frem for at
se dem som udgifter. Der er masser af
potentiale i mennesker med handicap.
Den nyeste teknologi eksponeres i
mennesker med handicap, så de kan
være et vigtigt afsæt for at få indsigt i
fremtiden, og hvordan vi kan forbedre
hverdagslivet og levevilkårene for alle.
Hvis vi gad at tale om det, kunne vi måske komme væk fra udgiftstankegangen,” udtaler Emil Falster.
Derudover problematiserer han,
at vi alt for ofte skubber menneskers
handicap til side og behandler det som
noget uønsket og tragisk. ”Mennesker
med handicap skal ikke reduceres til
deres handicap, men de må gerne
identificere sig med det. Hvis man ikke
får lov til at anvende sit handicap som
en positiv identitetsmarkør, hvordan
skal man så nogensinde blive stolt af
det? Der er masser af grunde til at
være stolt over at være en person med
et handicap. De gør sig erfaringer og
udvikler nogle kompetencer på grund
af deres handicap, der kan udgøre afgørende betingelser for aktivisme og
positive forandringer for alle både nu
og i fremtiden,” fortæller Emil Falster.

Manglende forskning på handicapområdet
For Emil Falster er der ingen tvivl om,
at der mangler forskning på handicapområdet i Danmark, og han peger på,
at det blandt andet skyldes manglende
økonomisk finansiering. Der er ikke
mange fonde, der støtter sociologisk
forskning på handicapområdet, og der
mangler forskningsmiljøer, hvor handicap er genstandsfeltet.
”Det er et svigt, at vi har så lidt handicapforskning i Danmark. Det er et

svigt fra forskerne, universiteterne,
handicapbevægelsen og politikerne.
Min drøm er, at vi får et forskningscenter på området i Danmark. Det handler
om solidaritet over for mennesker med
handicap. De er en gruppe, som alt for
ofte bliver overset i forskningen,” konstaterer Emil Falster.
Han pointerer dog, at der begynder
at ske ændringer. Inden for det sidste
år er der kommet flere ph.d.-studerende, og Bevica Fondens Universal Design Hub har etableret et tværfagligt
forskernetværk. Emil Falster har selv
netop kastet sig over en post.doc., der
også er finansieret af Bevica Fonden.
Her forsker han i handicapbegrebet
og det bagvedliggende menneskesyn,
og hvad det betyder i forhold til FN’s
Verdensmål og Leave No One Behind
agendaen.

”Livet med bevægelseshandikap. Børns og unges perspektiver” af Isabella Vagtholm, Hanne
Warming, Emil Falster. Akademisk Forlag. Bogen beretter om
forskellige områder i børn og unges hverdagsliv, som er præget
af udfordringer og dilemmaer
fx manglende tilgængelighed
samt følelser som sorg og skam.
Bogen henvender sig primært til
fagpersoner, forældre og andre
pårørende.
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Odense
har fået en letbane
Handicap-nyt har prøvet letbanen i Odense, og der var både ros og ris fra testpersonerne

O

”

det er en herlig Opfindelse!”
skrev forfatteren H. C Andersen i 1840, som er født i Odense, da han for første gang prøvede at
køre med tog i Tyskland. Det samme
syntes tre medlemmer af forbundet
om letbanen i Odense, men helt niveaufri er den dog ikke, og det er en
skam.
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Handicap-nyt er taget til Odense for
at køre med den nyåbnede letbane,
som er en moderne sporvogn. Først på
letbanefronten var Aarhus og nu følger
Odense efter. Alt er nyt på strækningen, hvor den kører.
Med på turen er Erna Christensen fra
forbundets Bygge – og Trafikpolitiske
udvalg (BTPU), som er i manuel køre-

stol. Og fra Odense er Ina Eliasen og
Dorthe Nybo Madsen, som begge har
hjælpere og bruger elkørestole.

Fra banegården til Tarup
Vi starter letbaneturen ved Odense
banegård. Vi stiger ind fra stoppestedet, og alle bemærker, at adgangen
ikke er helt niveaufri, og der er både
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022
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et lille mellemrum og en kant op. Men
ind kommer vi alle. Ina Eliasen savner
noget at holde fast i, og derfor holder
hun i stangen ved døren, som så besværliggører det for andre at komme
ind og ud ad den dør, hvor hun sidder
og holder fast.
Dorthe Nybo Madsen kan ikke holde
i noget på grund af sit handicap, men
hun er glad for sine solide armlæn på
kørestolen, så hun synes, at hun sidder
trygt og siger spontant: ”Det her er
meget bedre end at køre med bussen,
selvom at de har fået automatiske
ramper. Kørslen er meget mere behagelig i letbanen. Her er mere plads end
i bussen, og der er ingen opbremsninger, fordi vi kører på skinner. Busserne
skal følge den almindelige trafik og
stopsignaler”.
Ina har kørt med den før, og hun tror,
at der er sket nogle justeringer. ”Da
letbanen åbnede, så syntes jeg, at den
kørte mere med ryk i starten, men jeg
Handicap Nyt | nummer 4 | 2022

synes, den fungerer bedre i dag, og at
den er meget behagelig. Men der er
også færre mennesker med i dag. Den
gang, den åbnede, var den gratis for
alle i en periode, og alle skulle prøve
den, så her var langt mere proppet,”
fortæller hun.

så kræver det en del kræfter at komme
ind og ud.
Ina supplerer og oplyser, at flere i
Odense afdeling bruger rollatorer, og
de har også berettet, at det er svært
for dem at komme ind og ud.

Letbanen er ikke helt niveaufri

Odense Letbane kører til Tarup
i det nordvestlige Odense via
Odense Stadion, Bolbro, Odense
Banegård og til Hjallese Station
i syd. Den er 14,5 km lang og har
26 stationer.

Vi stiger ud på endestationen Tarup.
Her beder Dorthe og Ina deres hjælpere om at måle, hvor mange cm der er
op til toget fra perronen. Det varierer
fra dør til dør i toget. Det laveste sted
er 5, 5 cm, og det højeste 7 cm. Det
undrer alle, at letbanen ikke er helt niveaufri. For at være sikre på målene, så
lader vi et letbanetog køre for at måle
det, der ankommer. Her varierer målene fra 6 til 7 cm.
Erna Christensen fra BTPU synes, at
det er rigtigt ærgerligt, at toget ikke er
niveaufrit. ”2,5 cm kant er acceptabelt,
men når man er i en manuel kørestol,

Læs mere om letbanen på https://www.odenseletbane.dk/
Læs tilgængelighedsrapport
https://www.odenseletbane.dk/
media/vcef5vtk/tilg%C3%A6ngelighedsrapport.pdf
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Interiør
Vel inde i toget igen på vej mod centrum ser vi på interiøret.
Erna savner, at der er lys i den tavle, der viser stationerne, så
man kan se, hvor man er, mens man kører. Men der er et elektronisk skilt i vognene, der veksler mellem at vise et digitalt
ur og navnet på den næste station, og der er også en stemme, der siger, hvad næste station er.
Hun savner også noget at holde i, men denne gang har hun
placeret sig på en måde, så hun kan holde fast i nogle sæder.
I toget er der en knap, man kan trykke på for længere udstigningstid, men da vi tester den, virker den ikke optimalt.
Ina Eliasen skal videre til et andet møde, og da hun skal af,
begynder døren at lukke og rammer hende ganske kort, men
skyder hurtigt fra igen. ”Det var ikke rart,”råber hun, mens
hun vinker til os fra perronen.

Cykler, der spærrer
Vi kører videre til Albani Torv, og her fungerer den længere
udstigningstid ok. Fra perronen kan man køre et stykke, og så
er der en rampe, og på den måde kan man let komme til og fra
perronen og videre ud i byen. Dog holder der en masse cykler
på uautoriseret vis, det betyder, at Erna og Dorthe ikke kan
passere dem, så for dem er der kun en vej ned ad perronen.
Det er ikke godt på nogen måde.

Overvejende positiv

Erna Christensen tester adgangen i en manuel kørestol.

Hovedindtrykket for dem begge er dog, at letbanen er behagelig at køre med, og at de trods vanskeligheder føler sig
mere trygge, end de gør i busserne, hvor der er flere opbremsninger osv.
Dorthe bemærker også, at Odense med letbanen har fået
et kæmpeløft, men da den kun kører udvalgte steder, så er
busser stadig nødvendige. ”Der er blevet lagt adskillige nye
fortov, som er niveaufri, og som er meget gode at køre på og
med bedre overgange, men vi har endnu ikke været ude og
kigge hele den nye del af byen igennem fra et handicapsynspunkt, men umiddelbart så er der gode tiltag i forbindelse
med letbanen,” konstaterer Dorthe.

Handicap-nyt har kontaktet Odense Letbane og
spurgt, hvorfor den ikke er helt niveaufri, altså max 2,5
cm ved indstigningen.
Odense Letbane har svaret, at BR ikke gælder for letbaner, og at man har valgt at se på EUregler og TSI PRM, og
har fulgt de regler, der findes på området. ”Så betingelserne for niveaufri ind- og udstigning i letbanen er derfor
som udgangspunkt overholdt i henhold til de standarder,
der findes på området. Hvilket dog ikke er ensbetydende
med, at den praktiske oplevelse for brugerne nødvendigvis er nået helt i mål. Det er et punkt, vi hele tiden
har fokus på, fordi det naturligvis er væsentligt for os,
at brugeroplevelsen ved ind- og udstigning er så god og
komfortabel som mulig,” siger Søren Thrane, teknik og
vedligeholdelseschef ved Odense Letbane.

Handicap Nyt | nummer 4 | 2022

Kanten måles af to hjælpere.

Ina Eliasen holder godt fast i en stang. Dorthe Nybo Madsen holdes fast af sine armlæn på kørestolen.
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| PENCIL-ALT SUSANNE OLSEN OG JEPPE S. KERCKHOFFS CAMERA CLAUS HAAGENSEN

Kongres med fokus på
fortsat udvikling
Når 136 tillidsvalgte til oktober mødes til fysisk kongres for første gang i fire år, så bliver det
med fokus på fremtiden, hvor udvikling af forbundet og indsatsen for at få flere medlemmer
er i fokus

N

år Dansk Handicap Forbunds
136 delegerede til oktober
samles på Egmont Højskolen
til kongres, er det på grund af corona
fire år siden, det sidst kunne lade sig
gøre. Kongressen i 2020 blev afholdt
elektronisk, og dermed var der ikke
mulighed for den samme udveksling
af synspunkter, erfaringer og visioner
for fremtiden, som er så vigtige, fordi
forbundet først og fremmest er et
netværk af mennesker med handicap.
Ud over valg til forbundets ledelse, er
kongressen også vigtig, fordi det er det
eneste tidspunkt, hvor så mange er
samlet fysisk, og vi derfor har en unik
mulighed for at få nogle stærke vidnesbyrd om, hvad der rører sig i målgruppen og dermed, hvad der er vigtigt at
arbejde med.

Mål sætter retningen

Udviklingen af forbundet i fokus
Noget af det vigtigste, vi har lært i perioden, er, at mål for udvikling af forbundet er særligt værdifuld – særligt fordi
organisationen (i modsætning til politiske krav / mål) er noget, vi har en meget
direkte indflydelse på, og faktisk er
noget, der kan gøre en kæmpe forskel –
også for vores politiske arbejde. Succes
i det politiske arbejde kræver nemlig, at
vi er mange, som står sammen, og at
vi er dygtige til at binde organisationen
sammen og på den måde få viden ind fra

det lokale niveau, men også at understøtte de enkelte tillidsvalgte og politisk
aktive fra centralt hold.
Derfor tager vi afsæt i både det, vi
har lært i den forløbne periode og ved
at gentage de centrale organisatoriske
mål om, at hele forbundet skal gå sammen om at rekruttere nye medlemmer,
og vi skal styrke kommunikation på
tværs af forbundet, løfte synligheden
og sikre, at lokale aktive ikke står alene,
men gennem netværket altid kan kobles til den rette sparring.
På kongressen er tidsrammen til at
drøfte ’fremtidigt arbejde’ begrænset,
og derfor vil vi på kongressen lægge
vægt på, at de tillidsvalgte i grupper
skal komme med idéer og erfaringer til
styrkelsen af forbundet.
Input, som vi derefter vil implementere i det konkrete arbejde med at indfri målene om organisationsudvikling,
men også input, som kan fungere som
inspiration for de enkelte udvalg, som
har mulighed for selv at fastsætte mere konkrete politiske målsætninger.

CAMERA PRESSEFOTO

Ved den elektroniske kongres i 2020
blev der gjort forsøg med at sætte meget konkrete mål for forbundets arbejde i kongresperioden. Det har vist sig

at have en god effekt, fordi forbundet
som helhed bliver holdt op på kongressens ambitioner, og man prioriterer
nogle opgaver, som ellers kan risikere
at blive nedprioritereret, når der er fuld
fart på i hverdagen. Målene har uden
tvivl sat en retning, og vi har lært en
masse af den sidste periode, som vi
meget gerne vil gøre endnu skarpere i
den kommende kongresperiode. Derfor bliver der på kongressen 2022 igen
fokus på at sætte klare mål.

Sidst, der blev holdt en fysisk kongres,
var i 2018 på Egmont Højskolen.
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Kontakt os på: info@camp.dk
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Det vigtige samspil
mellem det private
og det offentlige
i frivillige organisationer
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Ifølge forfatteren er det lettere at opnå projektmidler til arbejdsmarkedsrelaterede projekter, end til sociale projekter.
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I foråret kom bogen ”Civilsamfundet – mellem stat og marked” skrevet af Knud Vilby, som
er tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke samt Socialpolitisk Forening

I

bogen har Knud Vilby valgt at fokusere på bistandsarbejde, altså arbejde i den tredje verden og socialpolitik bredt forstået. Bogens hovedtema
er civilsamfundets rolle i socialpolitik
og bistandsarbejde, men den handler
især om samspillet mellem civilsamfundet, staten (det offentlige) og det
frie marked (altså virksomheder).
Knud Vilby definerer civilsamfundet
som organisationer. Stort set alt frivilligt
arbejde sker i civilsamfundet. Ud over
organisationer tager han de socialøkonomiske virksomheder med ind under
civilsamfundet. Det vil sige virksomheder, som ikke uddeler overskud til ejere,
men geninvesterer alt. Mange socialøkonomiske virksomheder løser opgaver til gavn for samfundet, og de fleste
af de virksomheder har en stor del af
medarbejderne ansat på særlige vilkår
i fleksjob eller på andre ordninger. Med
den definition på civilsamfundet konkluderer Knud Vilby, at civilsamfundet
i samspil med stat og det frie marked
har haft en væsentlig rolle i udviklingen
af samfundet herunder særligt på velfærdsområdet. Men det er en rolle, som
er under pres. Herom senere.

Da kendte politikere gik med
Knud Vilby skriver, at samspillet mellem
de tre parter havde sin glanstid i 60´erne
og 70´erne. Han fortæller, at det dengang ikke var usædvanligt, at ting blev
udviklet i et jævnbyrdigt samspil. Ja, der
er endog eksempler på, at nogle politikere valgte at gå ind i en organisation
for at styrke samspillet og få det bedste
resultat. Som eksempler på det nævner
han tre ting: udvikling af familiepolitik da
kvinderne kom ind på arbejdsmarkedet,
udviklingspolitik & bistandspolitik samt
opstarten af Egmont Højskolen. Knud
Vilby mener, at det er længe siden, man
på samme måde har oplevet et ligestillet samarbejde omkring socialpolitik og
bistandspolitik, hvilket han mener er ærgerligt for udviklingen af civilsamfundet.

Fra innovation til opgaveløsning
Et af problemerne, som Knud Vilby
påpeger i forhold til samarbejdet melHandicap Nyt | nummer 4 | 2022

lem civilsamfundet, staten og det frie
marked er, at det i højere grad er blevet
helt konkrete opgaver, som staten
ønsker, at civilsamfundet tager sig af.
Opgaverne ligger i forlængelse af de
målsætninger, det politiske niveau har
sat for udviklingen af samfundet. Det
betyder, at de sidste mange år har øget
tilknytning til arbejdsmarkedet været
et af de felter, som organisationer let
kan søge projektmidler til. Derimod
er der andre områder, som selvværd,
løsning af misbrugsproblemer og livskvalitetsinitiativer for mennesker med
særlige vilkår, det bliver sværere at
få penge til. Den udvikling betyder to
uheldige ting:
For det første dræbes organisationernes innovation, altså muligheden
for at skabe kreative løsninger. Skal
man have penge, er det allerede defineret, hvad der skal komme ud af det
frivillige arbejde. For det andet umuliggøres projekter, som ikke handler om
arbejdsmarkedet, og dermed lades de
allersvageste, som ikke umiddelbart
har udsigt til at komme på arbejdsmarkedet, i stikken. Det mener Knud Vilby
er dybt uheldigt.
Under Anders Fogh Rasmussens regering i 0'erne skete der endnu en udvikling, der gør det svært for civilsamfundet. Man indførte New Public Management politik, som er en politik,
hvor det offentlige skal dokumentere,
hvilken effekt et givent beløb til et
område har haft, altså hvor mange er
blevet hjulpet og hvordan. Politikken
er også nået til de frivillige organisationer, da de, når de søger penge fra
puljer i stat eller kommune, skal dokumentere, hvilken effekt beløbet har
haft på antal af personer. Der sættes
altså mål for, hvad man får ud af pengene. I organisationerne giver det et
langt større dokumentationsarbejde,
men først og fremmest betyder det,
at man ikke eller meget sjældent kan
få penge til socialprojekter, hvor der
ikke er en dokumenteret gevinst. Igen
påpeger Knud Vilby, at det er de svage, der kommer til at være taberne.

Vigtig bog
Ud over beskrivelserne af udviklingen
er bogen fuld af eksempler på, at der
sker en uheldig udvikling i samspillet
mellem civilsamfundet, stat og det frie
marked. Når det handler om handicap
området, er der et længere afsnit, hvor
Knud Vilby gør rede for Danske Handicaporganisationers formand Thorkild
Olesens tanker om, hvordan handicap
området lige nu er under pres. Det
handler især om retssikkerhed, men
også om, at for gruppen af mennesker
med handicap er det svært at dokumentere ”en gevinst”.
Bogen er ikke letlæselig, men i den
grad god at få forstand af. Man får en
historisk forståelse for udviklingen af
både bistandsarbejde og socialpolitikken. Man får kendskab til de mekanismer, som gør sig gældende indenfor
samspillet mellem civilsamfundet,
stat og det frie marked. Det er et godt
værktøj at have, når man laver frivilligt
arbejde.
Jeg kan varmt anbefale bogen.

Billedtekster. Ifølge forfatteren er
det lettere at opnå projektmidler til arbejdmarkedsrelaterede projkter end til
sociale projekter. Foto: Colourbox.

Knud Vilby, ”Civilsamfundet –
mellem stat og marked”:
Forlag: Frydenlund, 2022
Sider: 176
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Kampen mod det onde er en maskulin
dyd i fiktionens verden.

Missionerne med Pierce
Når man pludselig bliver kørestolsbruger, tænker man meget på sin maskulinitet, men så er
det jo godt at tænke på alle de ekspeditioner, man har været på med sin berømte ven fra filmens verden

D

a jeg kom i stolen, som professor Finn Biering Sørensen meget rammende kaldte det, altså blev ”grounded i en kørestol”, var der en hel del ting, som jeg ikke
kunne mere. De handlinger, der krævede, at man gik til og fra,
at man bøjede i benene, og at man brugte ben og arme samtidig, var nu udelukket.
Den sidste handling af den slags med brug af hele kroppen
i koordinerede bevægelser, jeg foretog mig, var den kiksede
træfældning, som førte til, at jeg kom i stolen.
Nu sad jeg der og var i lang tid, faktisk i flere år, mere opmærksom på ikke at falde ud end at foretage store bedrifter
eller bare halvstore handlinger.
Ikke at falde ud? Jo, der er jo ikke armlæn på kørestolen,
og balancen lader meget tilbage at ønske. Læner man sig ud
til den ene side, så falder kroppen som en sæk kartofler det
sidste stykke, indtil den ikke kan komme længere. Og kommer overkroppen først i svingninger, så er det ikke godt at
vide, hvornår de stopper, og hvor kroppen er henne, når de
stopper.
Stopper kroppen, når den er forover? Stopper den skråt til
en af siderne? Og stopper den i en stilling, man kan komme
op fra?
Så fokus var forskubbet fra, ”de handlinger som en mand
i rimelig form foretager,” til mindre handlinger helst med en

48

hånd ad gangen, mens den anden hånd holdt fast i kørestolen
og balancerede.

Maskulint identitetstab
Der er et maskulint identitetstab forbundet med, at man nu
ikke mere kan rense vandlåsen, ikke mere kan skifte hjul på
bilen og ikke mere kan komme ud af et byggemarked med
4”x4” bomme. Og dette maskuline identitetstab forstærkedes i mit tilfælde yderligere af, at jeg pludselig sagde ”uf!” og
” uuuuuhhh! ” og ligefrem ”uhadadada!”, når jeg blev overrasket af balanceproblemer.
Her havde jeg helt forladt den maskuline styrkeposition og
var svinget over på den mere hjælpeløse afdeling af det feminine spektrum.
Mine nære omgivelser kunne jo ikke se, at jeg forudså, at
kroppen kunne komme i voldsomme svingninger, og hvad ville det ikke ende med?
I begyndelsen prøvede jeg at fastholde maskuliniteten ved
efter det første nærmest feminint overraskede ” uf! ” at sige
” uf! ” flere gange, men med mere maskulin stemme, således
at det tredje ”uf! ” blev sagt kraftfuldt og ikke mere overrasket, men med fuld kontrol over situationen. Et forsøg på at
udviske alt det farlige, som jeg blev overrasket over lydsat i
det første ”uf! ”.
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Men grundlæggende en lappeløsning. Lydsiden havde
punkteret min maskulinitet. Det kunne, der ved efterfølgende dybere og mere kontrollerede ”uf`s!” ikke rettes op på!
Hvad gør man så?
Ens kone, børn, mor, venner, børnene i skolen skulle jo nødigt få den forestilling, at jeg var blevet usikker og nervøst
anlagt.
Én ting er, at man ikke mere kan give den som ”he- eller
handymand”. Men når pendulet ved disse nervøse overraskede ”uf`s! ” var svinget helt over til hjælpeløshed, så var der
ikke kun tale om et identitetstab, men ligefrem en personlighedsændring væk fra kontrollen og over til en usikker mand,
der skulle beskyttes og trøstes: ” Nej, du skal ikke være bange for, at du kommer i svingninger, fordi du er kørt ind i en lille
kant. Du skal se. Det går nok, og du bliver siddende, det kan
du være sikker på! ”
Det duede jo ikke!

Gode minder fra hemmelige missioner
Så var det, at jeg opfandt mine hemmelige missioner med
skuespilleren Pierce Brosnan. Når jeg fx kørte fra stuebordet
og ud i køkkenet med morgenmadstallerkerne og disse gled
fra skødet og ned på gulvet, forsøgte jeg så godt som muligt
at dæmpe mit ”uf!” og sagde så, når jeg havde opnået selvkontrollen igen til min kone, mens jeg samlede tallerkenerne
op: ”Det var ligesom, da Pierce og jeg var på en mission i Det
Mellemste Mongoli. Der tabte Pierce også morgenmadstallerkenerne på gulvet, inden vi skulle ud og kæmpe mod de onde!”
Med denne forklaring fik jeg skabt en kobling fra morgenmadstallerkenfaldet til det mest maskuline af alt, heltenes
kamp mod de onde. Jeg forstod, at jeg havde fundet De Vises
Sten. Hver gang jeg nu blev usikker over at komme i ubalance,
bange for at tabe noget, vitterligt tabte noget, kom til at køre
ind i en lidt for høj sten på fortovet, kom til at køre på kanten
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af et lille mikroskopisk hul i fortovet, you name it!, undertrykte jeg mit ”uf!”. Og når jeg efter nogen tid havde genvundet
kontrollen med mig selv, fortalte jeg mine nære, der havde
overværet situationen, at det var ligesom dengang, da Pierce
og jeg var på en hemmelig mission i – og jeg var bevidst meget upræcis i min stedsangivelse, for det var jo hemmelige
missioner for verdensfreden, der var tale om – i Det Indre
Mongoli, i det Mellemste Mongoli eller i Det ydre Mongoli.
Og det har været muligt at kæde alt sammen med missionerne; da jeg tabte fjernbetjeningen ind under sengen og
havde et hulens besvær med at få den fisket ud, fortalte jeg
min kone, at det var ligesom, da Pierce tabte fjernbetjeningen
til flammekasteren og blev nervøs, men jeg sagde til ham: ”
Pierce, don't be nervous. We will find the Farbedienung! ” Og
da vi så fandt den, så havde det varet så længe, at de ondes
koner og kærester var kommet og havde sagt til de onde,
at de skulle holde op med at være onde, og det havde de så
gjort og var gået hjem og havde leget med deres børn!
”Hvis vi, Pierce, havde fundet fjernbetjeningen og havde
skudt med flammekasteren lige på det tidspunkt, så havde
det ikke udviklet sig sådan. Nothing, Pierce (sagde jeg til
ham), nothing Pierce is so bad that it is not good for something! “

Dejlige kvinder!
Min kone er meget tålmodig, eller også er hun klar over, at
mine historier om at Pierce og jeg på vores missioner også
har oplevet, at fjernbetjeningen er gledet fra skødet og ind
under sengen, at morgenmadstallerkener er faldet på gulvet
og de andre problematiske ting, jeg oplever i min kørestolsdagligdag, er min måde at genoprette en form for maskulint
selvbillede, så hun lader mig sige det.
Så dejlige er kvinder, at de lader deres maskulint identitetstabte mand blive i illusionen.
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| PENCIL-ALT CAMERA LAURA HANSEN

Rygmarvsfor at
For personer med rygmarvsskade er der mange
forhold at holde styr på under hospitalsindlæggelse,
da manglende imødekommelse af plejebehov kan
medføre tryk- eller l iggesår

P

Henrik Andersen
fik et tryksår på
Herlev Hospital.

roblematikken med tryksår og
liggesår under indlæggelse er
ikke noget, som redaktionen bag
Handicap-nyt tidligere har beskæftiget
sig særligt med, men efter artiklen ”Den
røde plet skal væk” fra sidste nummer
af Handicap-nyt, tyder det på, at der
gemmer sig et hav af historier under
overfladen.
Emnet er behandlet af RYK, med to
temanumre i specialkredsens blad, og
for landsformand Susanne Olsen er
problemstillingen ligeledes velkendt:
”Jeg hører ind imellem om oplevelsen
af at få liggesår eller tryksår på hospital. Det skyldes ofte, at der ikke er nok
viden, opmærksomhed og ressourcer
til forebyggelse. Det er et paradoks, at
man kommer ud fra hospitalet med en
måske endnu større skade, end det man
blev indlagt for.”

Endnu en indlæggelse – endnu et
tryksår
I april 2022 blev Henrik Andersen indlagt
akut på Herlev Hospital. Det var tredje
gang, efter han er blevet afhængig af sin
elektriske kørestol – og det viste sig at
blive anden gang, han kom derfra med
et tryksår som souvenir.
Allerede inden ankomst var Henrik
Andersen bevidst om vigtigheden af at
oplyse grundigt om egen situation og
forøget risiko for tryksår. Han fortalte
derfor tydeligt om blandt andet behov
for vekseltryksmadras som hjælpemiddel, plejebehov, og at han ikke kan holde
til at sidde for længe i sin kørestol.
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-skadet er »pissebange«
blive indlagt på hospitalet
”Jeg er altid pissebange for at blive
indlagt, for mange kommer hjem med
værre ting, end de blev indlagt med.
Da jeg kommer til stuen, var der ikke
den nødvendige madras, og sengen var
ikke bred nok til at fungere som plejeseng. Jeg fortalte, at jeg havde brug
for at komme ud af min kørestol senest
klokken 22.00, men jeg kom først i seng
efter midnat. De har simpelthen ikke
beredskabet til det, når der kommer en i
kørestol, der skal indlægges.”
Henrik Andersen ender med at afbryde
indlæggelsen og tage hjem før tid, fordi
han ikke føler sig tryg og er bange for
udfaldet ved en videre indlæggelse. Ved
hjemkomst og første besøg fra sin vante
hjemmepleje, blev han gjort opmærksom på, at han havde delvist hudtab på
bagdelen, at huden var rød og havde efterladt blodpletter i underbukserne.

Det er dog ikke nok at vurdere risikoen, man må også gøre noget aktivt for at
forebygge tryksår. I disse tider tales der
om mangel på personale på landets hospitaler, og når der er mindre tid til pleje
fra personalet, så risikerer tryksårsforebyggelsen at blive nedprioriteret,
forklarer Knærke Søgaard. Nogle steder
mangler man tilgængelige hjælpemidler,
men det kan også være, at personalet
ikke har den fornødne indsigt i – eller forståelse for – hvor nemt en person med
rygmarvsskade får tryksår.
Knærke Søgaard råder til, at man
deler sin bekymring for tryksår med
personalet ved starten af indlæggelsen
og forsøger at skabe et godt samarbejde med dem. Hun giver her nogle
råd til, hvordan man selv kan forsøge at
forebygge tryksår under indlæggelse på
hospital:

Hjælp selv til forebyggelse

1. Hold øje med din hud og se den efter
mindst en gang i døgnet. Man skal
være særlig opmærksom, hvis huden
er meget tør eller meget fugtig, og
kontakte personalet ved tegn på tryk.
Tryksår starter ofte som røde mærker, der ikke blegner, når man trykker
på dem, eller vabler. Området skal
straks aflastes og må ikke udsættes
for mere tryk.
2. Sørg for godt trykaflastende og trykfordelende underlag – gør med fordel
brug af vekseltryksmadras, og brug
gerne din egen kørestol og pude. Da
man måske sidder eller ligger anderledes, end man plejer, kan der være
brug for tilretninger. Bed evt. om at få
hjælp fra en ergoterapeut.
3. Sørg for at ændre stilling hyppigt og
lav sikre forflytninger, når du skal ind
og ud ad sengen. Vær her opmærksom på, at du måske ikke har de samme kræfter, som du plejer.
4. Sørg altid for at hæve ben-enden på
sengen, inden hovedgærdet hæves,
det minimerer risikoen for at glide ned
i sengen og dermed undgå shear (for-

Der findes ikke nationale opgørelser
over, hvor mange patienter, der får
tryksår under indlæggelse i Danmark,
men ifølge en temarapport om tryksår,
udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed, var der i 2012 rapporteret 638
utilsigtede hændelser om tryksår til
DPSD. Knærke Søgaard, som forsker i
tryksår hos personer med rygmarvsskade på Odense Universitetshospital,
forklarer, at det er langt fra alle tryksår,
som rapporteres, og problemet vurderes at være langt større.
”Når folk bliver syge, så ændres dagligdagen, og det kan være særligt svært
at opretholde gode tryksårsforebyggende vaner og rutiner. Det kan være
under indlæggelse, hvor man måske har
det dårligt eller har ondt, og derfor ikke
forflytter sig så let og hensigtsmæssigt, som man plejer. Ved indlæggelse
skal risikoen for tryksår vurderes, men
strengt taget behøver man ikke risikovurdere personer med rygmarvsskade
- de er per definition i risiko,” vurderer
Knærke Søgaard.
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skydning af hud og væv), som øger
risikoen for tryksår.
5. God kost og passende væskeindtag
er med til at forebygge tryksår.

Utilsigtet hændelse
Efter Henrik Andersens indlæggelse
tidligere på året indberettede han en
”utilsigtet hændelse” til Herlev Hospital.
Herlev Hospital har beklaget hændelsen, og nu håber Henrik på, at han, ved
at dele sin historie, kan være med til at
øge bevågenheden for området.
”Der er ikke personale til at håndtere
indlæggelse af en kørestolsbruger, og
det personale, der er, har ikke viden
nok. Der må laves et system, så der
kan gøres noget andet, for det her dur
ikke. Det er indgribende for os, det går
ud over, og så koster det kommunen
mange penge at rette op på,” lyder det
hovedrystende fra Henrik Andersen.
Dansk Handicap Forbund er fortaler
for, at strukturen bliver lavet om, og
Susanne Olsen forklarer: ”Vi har brug for
øget bevågenhed i forhold til, hvad der
sker, når en kørestolsbruger bliver indlagt og kommer derfra med et tryksår.
Et forsøg kunne være at tillade borgeren
at medbringe sin personlige hjælper, der
kender de gode vaner, rutiner og særlige plejebehov. Jeg tror, det vil nedsætte
risikoen for tryksår” (Se også hjulspind
side 9).

Ugeskriftet for Læger udgav i
2010 en artikel om ”Forekomst
af decubitus (tryksår red.) på hospital”, hvori det fremgår, at tusindvis af tryksår hos patienter
på sygehuse og plejehjem hvert
år koster sundhedssektoren
1,3 mia. kroner. Tallene er ikke
tidssvarende ej heller specifikt
omhandlende personer med rygmarvsskade, men kalder stadig
på ændring.
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Indgangen til Koglerne, hvor man kan fornemme
den halvcirkel, som Koglerne ligger i.

Besøg hos
bostedet Koglerne
Sammenhold, fællesskab og grænser er vigtige, når man bor på botilbud. Handicap-nyt har
besøgt bostedet Koglerne, som ligger i Jyllinge cirka 15 km fra Roskilde

N

år man nærmer sig Koglerne,
ser man tre sammenhængende
huse, som ligger i en halvcirkel
med overdækkede parkeringspladser,
grønne hække og træer. Ude fra ser
Koglerne en smule tillukket og mørkt
ud, men det indtryk ændrer sig hurtigt,
når man kommer inden for. Jeg besøger Koglerne en sommerdag, hvor lyset vælter ind af husets mange vinduer.
Koglerne består af husene A, B og C.
Jeg går ind hos Koglerne A, hvor Jonas
Poss Pedersen tager i mod mig med et
stort smil. Han sidder ved et bord og
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får noget koldt at drikke. Han er 39 år
og har boet på Koglerne i 18 år – altså
lige så lang tid, som Koglerne har eksisteret. Ved bordet sidder også Melek
Aslan, som er 25 år og har boet på
bostedet i tre år. Til sidst støder Anna
Jensen til, hun er 18 år og har boet på
Koglerne i et år. Jonas har lagt en plan
for mit besøg og følger mig hen til Tvederum, som er bostedets største rum,
hvor vi kan tale i ro og fred.
Anna, Jonas og Melek fortæller alle,
at Koglerne er et godt sted at være.
Der er altid nogen at være sammen

med og nogen at snakke med. Så selvom især Jonas har været på en lang
rejse med Koglerne og skiftende ledere, så synes han, det er godt at bo der.
”Jeg synes generelt, at vi har et godt
sammenhold både beboere og personale” Beboerne er fra 18-65 år. ”Det
synes jeg er en fordel, at der er lidt for
alle aldersgrupper,” siger Melek Aslan.

Mange gøremål
Beboerne har mange forskellige
gøremål i løbet af dagen. De fleste
skal på arbejde, dagtilbud eller skole.
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Andre har en hjemmedag, hvor de fx
skal til fysioterapi. Jonas Poss Pedersen går på dagtilbuddet Alletiders
Højskole i Roskilde, hvor han primært
laver musik, og han er kommet med i
en duo, der spiller på plejehjem og til
fødselsdage. Anna Jensen fortæller,
via et skrive/taleprogram på hendes
iPad, at hun går på STU i Roskilde og
har en ledsager, så hun kan komme
til ridefysioterapi og besøge venner
og familie. Melek Aslan venter på et
dagtilbud.
Når de kommer hjem, og det er tid til
aftensmad, så kommer maden ude fra.
Beboerne er med til at gennemgå madplanen, og de kan vælge måltider til og
fra på et madmøde. I weekenden laver
hver Kogle selv mad, og de bestemmer
selv, hvad der skal laves. ”Og det er
godt, det kan vi godt lide,” siger Melek
Aslan. Jonas og Melek er nogle gange
med til at lave maden, og i weekenderne sidder de i fællesrummet og taler
sammen. ”Nogle gang kan vi tale i flere
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timer,” siger Melek Aslan. Der bliver
også spillet spil og set X Factor, fortæller Jonas og Anna.

Hjem og arbejdsplads
Snakken falder hurtigt på, at Koglerne
er Meleks, Jonas´ og Annas hjem, men
det er samtidig personalets arbejdsplads, og om hvordan det er i praksis.
”Det er en balance, fordi personalet
skal jo kun være her i forhold til, at de
skal udføre nogle opgaver, men det er
en hårfin grænse, fordi de kommer meget tæt på, når de kommer ind i vores
private hjem,” siger Melek Aslan.
Når man bor på et bosted, skal man
være omstillingsparat og hele tiden
vurdere, hvornår man skal sige fra, og
hvornår man ikke skal. ”Det kan være
en udfordring, men det er også spændende, fordi man lærer hinanden at
kende på en anden måde,” siger Melek
Aslan.
Men deres vurdering er, at beboerne
og personalet altid finder en måde,

hvor beboernes grænser bliver respekteret, og personalet kan udføre deres
arbejdsopgaver.
Jonas, Anna og Melek fortæller, at
de altid har mulighed for at gå ind i deres lejligheder og lukke døren og sige,
at nu er jeg privat de næste mange
timer. Melek fortæller om en skelnen, hun har omkring privatliv. ”Jeg
har noget, der hedder privatliv, som

Bostedet
Koglerne ligger i Jyllinge og blev
bygget i 2005 som tre sammenhængende huse, der er indrettet
til mennesker med handicap.
Boligerne er bygget til voksne
med varige og betydelige fysiske
handicap. Aldersspredningen er
18-65 år. Lejlighederne er toværelseslejligheder på 60-65 kvm.
Der kan bo 20 på Koglerne.
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Med ryggen til ser Melek Aslan
ud på den lille firkantet terrasse,
som er midt i fællesrummet,
mens Anna Jensen fortæller.

Her er fra venstre Anna Jensen, Jonas Poss Pedersen
og Melek Aslan ude på en af
Koglernes terrasse.

personalet er nødt til at involvere sig i, og så er der privat-
privatliv, og det betyder, at de overhovedet ikke skal blande
sig, ” siger hun.
Men det kan godt være svært at have et hjem, hvor andre
har en arbejdsplads. ”Der er mange forskellige mennesker,
som gør det på hver deres måde,” siger Anna Jensen. Jonas
Poss Pedersen supplerer med, at det nogle gange godt kan
komme til at være lidt for velorganiseret og samlebåndsagtigt. Men de har også forståelse for, at begge parter må tilpasse sig for, at alt kan fungere godt.

Relationer er vigtige
I denne sammenhæng fortæller de, at relationer er vigtige.
”Det er relationer, der er vigtige for mig. Det er der, jeg udvikler mig, det er i relation til mennesker,” siger Jonas Poss
Pedersen. Her taler de både om relationer til personalet og til
de andre beboere. Samtidig er det også vigtigt, at personalet
har situationsfornemmelse, så de ikke kommer til at overskride beboernes grænser. Særligt er det vigtigt for dem, at
personalet ikke er der for at passe på dem, men for at hjælpe
og støtte dem.
Der er også aktiviteter ud af huset fx en tur på Bakken, en
sommerfest og en julekomsammen. I år skal de også til Grøn
Koncert og til Handifestival. Alle beboere arbejder med nogle
mål, som de laver sammen med deres kontaktperson, og det
kan være alle mulige forskellige mål. Anna vil fx gerne blive
mere selvstændig, mens Melek vil blive bedre til at køre rundt
udenfor.

Rundvisning
Så starter rundvisningen. De tre huse er bygget op omkring
et stort fællesrum med køkken og borde, og på hver side af
fællesrummet ligger lejlighederne. For at skærme fællesrummet fra indgangen er der en firkantet terrasse/drivhus, som
både fungerer som afskærmning, lyskilde, og drivhus. Hver
afdeling har terrasser med hække og træer og en græsplæne
rundt om terrassen. Koglerne har et beboerråd, som består
af fem til seks beboere, en beboerindflydelseskoordinator
(medarbejder) og Koglernes leder. Beboerrådet kan holde
møde om mange forskellige ting, som har betydning for beboere og personalet. Det kan fx være personalesammensætning eller madplan for bostedet. Beboerrådet har sammen
med de øvrige beboere udarbejdet et værdigrundlag.
Lejlighederne er store toværelseslejligheder med eget bad
og tekøkken. De har store vinduer, så der kommer masser af
lys ind. Alle tre har sat sit personlige præg på deres lejlighed.
Hos Anna Jensen hænger der et stort FC Bayern München
flag over fjernsynet, hos Melek Aslan et stort billede af sangeren Rasmus Seebach, og hos Jonas Poss Pedersen er der
ingen tvivl om, at uniformshatte har hans helt store interesse
og slips, som han over 400 af.
Melek Aslan kommer, inden vi siger farvel til hinanden, med
et godt råd til andre, der skal bo på bosteder. ”Det er vigtigt,
at man kan lide at være sammen med andre, men det er også
vigtigt, at man tør sige fra, hvis ens grænser bliver overtrådt.
Man skal være tolerant og kunne sige fra, og så skal man ville
fællesskabet,” siger Melek Aslan.

Brugerrådslandsmøde

Jonas Poss Pedersen og
Anna Jensen viser her fællesrummet frem.
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Hvert år holder Dansk Handicap Forbund og CP Danmark et brugerrådslandsmøde på Egmont Højskolen.
På Brugerrådslandsmødet er der fokus på, hvad brugerrådene arbejder med, erfaringsudveksling mellem
brugerrådene og et tema som er relevant for brugerrådene. I år er brugerrådslandsmødet den 1. – 2. november og temaet er Hvad har vi lært af corona? For
mere information kontakt Dansk Handicap Forbund.
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20 år med højskole
Tour de S
amsø

l
Klar til ju

Venskab

Højskole hvor alle kan være med!
I 20 år har vi lavet højskole for alle
– også udviklingshæmmede. Det gør vi fordi alle
skal have lov til at blive klogere på sig selv og
verden omkring dem – handicap eller ej.
Vi er en overskuelig skole med 50 elever så
her er god mulighed for at få nye venner!
Prøv en højskole
Har du lyst til at opleve højskolelivet, så
kan du gøre det ganske gratis når vi holder
”Prøv en højskole” i november. Her oplever du
både undervisning og fritid når du er med på
højskolen i 4 dage.
3. – 6. november

Klar til jul
Trænger du til lidt ekstra jul? – Så tag på 5
ugers ophold med fantastisk julestemning!
13. november – 17. december
Foråret 2023
En god begyndelse på det nye år:
Flere venner, oplevelser og nye ideer.
Holdstart 8. januar

Læs mere på
www.djfh.dk

EN NY MUSICAL AF
SUSANNE BIER & THOMAS HELMIG

DRENGERØVS-TROUBADOUREN BIDRAGER
TIL FESTEN: MUSICAL MED MASSER AF
HELMIG-HITS – STIFTEN

VI ELSKER „DEN SKALDEDE FRISØR THE
MUSICAL“ OG DE MEDVIRKENDE
– JYLLANDS-POSTEN

DEN SKALDEDE FRISØR THE MUSICAL ER
ET HIT – BT

XENIA LACH-NIELSEN, SILAS HOLST, MARIA LUCIA, BODIL JØRGENSEN, NIELS OLSEN M.FL.
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