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EN FÆLLES KAMP –
#STÆRKERESAMMEN
Vi lever i en tid, hvor alt er under forandring. Vi har på meget kort tid lært,
hvordan alt det, vi kender, kan vendes
på hovedet. Hverdagen, som vi kender
den, er forandret, og nogle gange tænker
jeg ved mig selv, at det er som om, at
alle bolde er kastet op i luften. Det giver
usikkerhed, men også muligheder. Vi bliver kreative, og vi lærer at sno os.
Jeg synes den sidste tid har været en fin
parallel til handicapbevægelsen, og den
virkelighed vi har kendt til i bestræbelserne på at skabe lige muligheder. Også
her er der sket store forandringer, som
gør, at vi i løbet af kort tid er kommet i
fokus på en helt anden måde end tidligere. De sociale mediers magt har betydet,
at helt nye grupper er kommet til orde.
Det er de berørte menneskers stemmer,
som er kommet frem i en række forskellige grupperinger – spændende fra de
helt uformelle facebookgrupper til de
mere etablerede kampagner, som alle
har haft det fælles fokus, at få de mange
personlige beretninger om pres på retssikkerheden frem i lyset. Retorikken kan
være hård og direkte, men den afspejler
den barske virkelighed, som præger
hverdagen i mange hjem, og – skal vi
huske – der kommer ikke røg, medmindre
der er en brand.
Kampagnerne har tydeliggjort, at der er
et folkekrav om at få anstændige vilkår,
og at det er noget, som angår hele samfundet. Den første deletape er klaret – på
den måde, at der er stor enighed om, at
der er problemer, og at noget markant
må gøres. Området nyder politisk bevågenhed. Der afholdes retssikkerhedshøringer, der er dækning i pressen, og der
fremlægges mange forskellige bud på
løsninger.

Som du kan læse mere om på side 46, så
har Dansk Handicap Forbund selv været
aktive i arbejdet med at få kampagnen
#enmillionstemmer ud over rampen, og
jeg ser nu et billede, som jeg er rigtig glad
for, nemlig konturerne til en langt stærkere og samlet handicapbevægelse, som
består af pres fra flere stærke aktører –
både organisationerne, hvor vi har viden,
erfaringer og adgang til forhandlingslokalerne, men nu også kombineret med de
store græsrodsbevægelser, og det glæder
en gammel handicapaktivist som mig.
Jeg ser store muligheder i denne udvidelse af bevægelsen, for det er blevet
tydeligt, hvor mange vi er – tydeligere
end nogensinde.
Vi har en fælles sag. Et liv med lige
muligheder, men de forskellige tilgange
betyder samtidig, at vi ikke altid foreslår de samme løsninger. Det skal der
være plads til i en rummelig handicapbevægelse – for det afgørende er,
at vi får ’svesken på disken’ og får de
nødvendige diskussioner, som sikrer os
markante løsninger. Jeg tror på det og
mener, at vi trods forskellige tilgange og
løsningsforslag skal udnytte momentum
og trække i samme retning – for det kan
siges meget enkelt, som det lyder i en
ny fælles kampagne fra os alle i handicaporganisationerne, hvor sloganet er:
#StærkereSammen

Susanne Olsen
Landsformand

ISSN: 2445-6799
Handicap-Nyt online
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Efterlysning – problemer med
hjemmehjælp og plejesenge på
ferier i Danmark?
Ifølge loven kan en modtager af

fra lørdag til lørdag, fordi kom

Redaktionen vil gerne vide mere

hjemmehjælp til personlig pleje få

munen kun kan levere en seng fra

om disse problemstillinger dels til

depotet på hverdage?

brug for artikel i Handicap-nyt og

hjemmepleje i den kommune, som
man besøger. Fx hvis en københavner

4. Har du oplevet, at besøgskommu

dels som dokumentation til brug i

tager i sommerhus i Jylland eller en

nen har sat dig ”sidst i køen”, så

forbundets Social- og Arbejdsmar

fra Fyn bor på hotel i København.

du er den, der skal tidligt i seng og

kedspolitisk Udvalg (SAPU). Du kan

Den kommune, som man gæster, er
forpligtet til at yde den nødvendige

senest op?
5. Har du kendskab til sommerhuse

hjemmepleje. Dog kan hjemmeplejen

og hoteller, som har ”rigtige pleje

kræve, at der er nødvendige arbejds

senge”?

kontakte redaktør Bente R
 ødsgaard
tlf. 39 29 35 55 eller bente@
danskhandicapforbund.dk

miljøhjælpemidler tilstede såsom
plejeseng evt. toiletstol. Hvis et
ophold er under tre døgn, skal kom
munen ikke stille hjælpemidler til
rådighed jf. Ankestyrelsens principaf
gørelse C-28-07.
Det, Handicap-nyt ønsker at få at
vide, er:
1. Har du været ude for at få nægtet
hjemmehjælp af en besøgskommu
ne, fordi der ikke var en plejeseng?
2. Har du været ude for, at du skulle
bo et sted, hvor der var en moder
ne hæve-/sænkeseng, som besøgs
kommunens hjemmehjælpere ikke
syntes var ok. Og at de kun ville
dukke op, hvis der var en ”rigtig
plejeseng”?
3. Har du oplevet på fx et længere
sommerhusophold, at du ikke kun
ne få en plejeseng af kommunen

VIDSTE
DU, AT?
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Foto: Colourbox.

Projektet ”Anbragt i historien”, som
handler om liv og vilkår for børn og
voksne, som var anbragt uden for
hjemmet i perioden 1945-1980, har
indsamlet mange historier, som du
kan læse på deres hjemmeside. Og
du har også mulighed for at skrive,
indtale eller sende en video, hvor du

fortæller om dine oplevelser, hvis du
fx har været anbragt på børnehjem,
psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for
blinde, døve, vanføre, epileptikere. På
siden er der også forskningsresultater https://www.anbragtihistorien.dk/

Badge skal minde os om at
holde afstand
Hvis du gerne vil have, at dine med

En af anbefalingerne er, at vi skal

afstand til dem, kan bruge vores

mennesker skal holde afstand til dig,

holde afstand til hinanden. Og for

badges. Man kan fx bære et badge,

så kan du vise det ved at bære et

at minde os om den anbefaling, har

når man står i køen i supermarkedet

”Hold afstand badge”. Det kan fx væ

Sundhedsstyrelsen lavet badges,

eller venter på bussen. På den måde

re relevant for borgere i øget risiko

som man kan bære for at signalere,

behøver man ikke at henvende sig

for alvorlige forløb ved at få coronavi

at andre skal holde afstand.

direkte til andre og gøre dem op

rus og deres pårørende. Coronavirus

”Vi ved, at der er et ønske fra både

mærksomme på at holde afstand,”

sen er stadig på spil både i Danmark

borgere og flere patientorganisatio

siger enhedschef i Sundhedsstyrel

og i andre lande, så det er vigtigt, at

ner om, at man skal kunne signalere,

sen Niels Sandø.

vi alle følger anbefalingerne for at

at andre skal tage hensyn. Alle, som

forebygge smitte.

gerne vil huske andre på at holde

Du kan få de blå badges gratis på
landets apoteker.

Det gratis badge
skal minde os om
at holde afstand
og viser det kendte
afstandssymbol.
Pressefoto.

Danske Regioner har udgivet en pjece: Sundhed for dig, som handler om
hvordan regionerne i fremtiden vil
satse mere på digitale løsninger. Du
kan læse den via dette link: https://
www.regioner.dk/sundhed/digitaltsundhed-for-dig

Der er oprettet en StrokeLinje? Det
er et nyt tilbud om oplysning og
sundhedsfaglig telefonrådgivning
om stroke (det, man tidligere kaldte
slagtilfælde) og er en væsentlig udvidelse af Hjernesagens øvrige borgerrettede aktiviteter. StrokeLinjens
målsætning er at øge befolkningens

viden om stroke, og den bakker op
om TrygFonden og Dansk Råd for
Genoplivnings aktuelle symptomkampagne Red Hjernen. Læs mere
på https://www.hjernesagen.dk/
radgivning-om-stroke/
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Vanføre
fondens
Forskerpris

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Empati forebygger
COVID-19-spredning

Vanførefonden måtte i lighed
med alle andre også gå nye
veje til deres årsmøde. Det
blev holdt digitalt for repræ
sentantskabet, og der blev ud
delt en forskerpris, men ikke
en opmuntringspris, men det
håber fonden kan blive muligt
i 2021.
Professor og overlæge i

Foto: Colourbox. Kilde: Aarhus Universitet.

børneortopædi Bjarne MøllerMadsen fra Aarhus Universitet

Empati for sårbare personer i risiko

hvilket omfang de selv undgår social

og Aarhus Universitetshospital

grupperne motiverer os til at bruge

kontakt på grund af coronavirus. Sam

fik Vanførefondens forskerpris

mundbind og holde afstand, så vi

menhængen er klar. Jo højere grad af

2020 på kr. 100.000 for sit

dermed bidrager til at forebygge

empati, jo større fokus på at reducere

arbejde med børn, som er ud

spredningen af COVID-19, viser stu

social kontakt.

fordret og plaget af funktions

diet, som er udgivet i tidsskriftet ’Psy

nedsættelser og smerter. Nogle

chological Science’.

Nok så vigtigt viser studiet, hvor
dan det konkret er muligt at vække

på grund af spastisk lammelse

”Vi viser, at empati for de mest

empati hos flere – og derved også at

og andre på grund af kompli

sårbare er en vigtig faktor, og at den

gøre flere villige til at følge anbefa

cerede lidelser i bevægeap

kan bruges aktivt til at bekæmpe

lingerne om at holde afstand og bære

paratet. Fælles for børnene er,

pandemien. Jeg mener, at myndig

mundbind.

at de har det svært i hverdagen

hederne kan bruge vores nye viden

på grund af deres handicap.

direkte i deres bestræbelser på at få

have et ansigt på. Det er ikke nok at

Han og hans forskerkolleger

flere til at følge retningslinjerne – og

fortælle os, at vi skal holde afstand

har fx udviklet en mindre trau

i sidste ende redde liv,” siger Stefan

og bære mundbind af hensyn til ud

matisk metode til udligning af

Pfattheicher, der er lektor på Psyko

satte medborgere generelt. Men når

børnenes skæve ben eller en

logisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus

vi bliver konfronteret med en konkret

benlængde-forskel, ligesom de

Universitet.

person, som er sårbar over for CO

”Vores resultater tyder på, at vi skal

gennemfører medicinske forsøg

Han står i spidsen for studiet, hvor

med henblik på at forbedre den

forskerne i første omgang har testet,

styrkes, og at vi bliver mere tilbøjeli

smertelindring, som børnene

hvilken sammenhæng der er mellem

ge til at følge retningslinjerne,” siger

tilbydes. Alt sammen i håbet

deltagernes empati og deres forhold

Stefan Pfattheicher.

om at forbedre børnenes livs

til social distancering. Det har de te

”Det er vores klare anbefaling, at

kvalitet.

stet med to spørgeskemaundersøgel

myndighederne tænker denne viden

Du kan høre ham fortælle

ser på tværs af tre lande. Deltagerne

om følelsesmæssig påvirkning ind i

om sin forskning i en video på

er for eksempel blevet spurgt til – på

deres kommunikationsindsats,” siger

https://vanfoerefonden.dk/

en skala fra 1 til 5 – hvor bekymrede

Michael Bang Petersen, som er pro

uddelinger og læse en artikel,

de er for dem, som er mest sårbare

fessor ved Institut for Statskundskab

som han har skrevet sammen

over for coronavirus. Efterfølgende

og medforfatter på den videnskabe

med andre på side 40.

er de blevet spurgt til blandt andet, i

lige artikel.
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VID-19, er det tydeligt, at empatien

Hjælp forskerne
med at forstå
coronaepidemien
Borgere kan i en ny app dele akti

haft symptomer - og at smittede ofte

vitetsdata fra deres smartphone,

smitter mest, før de får symptomer

smartwatch eller fitnessarmbånd

- er de meget interesserede i, at så

og fortælle om deres eventuelle

mange danskere som muligt deltager

sygdomsforløb. Appen hedder COro

i undersøgelsen.

naVIDen og skal hjælpe forskere fra

Der vil bl.a. være fokus på at un

Aarhus Universitet og praktiserende

dersøge forskelle i sygdomsforløb,

læger med at følge den nuværende

skjulte tegn på smitte, symptomer

udvikling, så erfaringer kan hjælpe

samt hvilke senfølger, som tidligere

fremtidige smittede bedst muligt.

smittede fortsat kæmper med.

Alle kan deltage - både raske, syge

Data anvendes udelukkende til

Foto: Colourbox.

Ny
Podcast til
pårørende
til børn
med
handicap

og tidligere smittede. I appen kan

brug i forskningsprojektet, og alle

brugerne samtidigt få et overblik over

oplysninger behandles fortroligt og

udviklingen i deres eget forløb og

behandles af Aarhus Universitet og

se, hvordan det ser ud sammenlignet

Alexandra Instituttet i henhold til

En ny podcast, Ramt.nu, vil sætte

med alle de andre, som deltager i un

gældende lovgivning, og dataana

ord på nogle af de svære, tabu

dersøgelsen.

lyser foretages kun af betroede for

belagte og nogle gange skam

skere på Aarhus Universitet.

fulde følelser, der kan opstå, når

Forskerne vil anvende appen til at
indsamle og analysere aktivitetsdata

Appen er udkommet i en første

man bliver forældre til et barn

og sygdomsforløb og sammenligne

version, og de næste versioner skal

med handicap eller alvorlig syg

borgere, som de ved har været smit

udvikles i samarbejde med brugerne.

dom.

tede eller syge med borgere, som
ikke har været det. Da det tyder på,
at en stor del af de smittede ikke har

Læs mere på https://www.
coronaviden.dk/

De to kvinder bag projektet,
Louise Skriver Jønsson, som er
psykolog, og Malene Fjeldbonde,
som er socialrådgiver, ønsker at
normalisere de følelser, der kan
opstå, og derved gøre op med
tabuer og ideen om, at følelserne
er forkerte.
Podcasten er drevet frivilligt
og startede 1. oktober 2020.
Ved deadline havde folkene bag
udgivet to podcasts, som frit kan
downloades hos Apple, Google,

Foto: Pressefoto.

Spotify og Podimo.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Kom og vær med:

Kickstart af et nyt kreativt
samarbejde
I et nyt samarbejde med virksomhe
den People Like Us (PLU) ønsker vi at

mennesker med handicap.
Vi søger deltagere til udviklingen

Du skal være medlem af Dansk
Handicap Forbund, og så er det en

sætte fokus på de mange mulighe

af en alkoholfri øl, som vi i samar

fordel, at du har interesse for kom

der, der er for at skabe et mere rum

bejde med PLU og bryggeriet Mikkel

munikation og kan lide øl. Ellers

meligt arbejdsmarked, hvor der er

ler får udviklet til Dansk Handicap

er kravene, at du skal turde sige

plads til alle slags mennesker – også

Forbund. Du får indflydelse på smag

hvad du mener, og at du ønsker at

og etikettens udseende, og skal i

bidrage konstruktivt til den kreative

det hele taget være frisk på at blive

proces.

inddraget så meget i processen, som
overhovedet muligt.
Vi søger ti deltagere til et panel,

Lyder det som noget for dig, så
kontakt kommunikations- og pres
seansvarlig i Dansk Handicap For

som skal være med til at udvikle

bund Mads Stampe på mail: mads@

øllen. Men det stopper ikke der. Øl

danskhandicapforbund.dk. Vi hører

len er første skridt på vejen mod at

meget gerne din motivation for at

sætte større fokus på det rummelige

være med.

arbejdsmarked, og vi ønsker at have

Vi glæder os til at høre fra dig.

dig med i det hele.

Svindel med BPA-midler
DR-programmet Kontant kunne i

dende uden indsats har fået udbetalt

og ikke kan anbefale at indgå samar

oktober afsløre, at den tidligere

100.000 kr. oveni den løn, han ellers

bejde med dem.

bedrageridømte Sabit Tüfekci

inkasserer. Interesserede kan se pro

”Det lugter langt væk og ligner en

endnu en gang har udnyttet an

grammet Kontant: Handicapsvindle

bevidst handling, at man har valgt at

dres situation for egen vindings

ren via DRs hjemmeside.

lægge sig så tæt op af vores navn.

skyld. Det har han gennem flere

Folkene bag de konkursramte virk

år gjort via de nu konkursramte

somheder driver nu hjemmesiden

virksomheder Caresupport og Ca

Dansk Handicap Forum, hvor der

resupport Danmark.

blandt andet søges sponsorater og

I programmet afsløres det, at
Caresupport Danmark blandt
andet ikke har udbetalt penge til

støtte fra organisationer og virksom
heder.
Desværre oplever vi, at flere har

en af deres tilknyttede borgeres

forvekslet Dansk Handicap Forum

hjælpere, selvom pengene var

med Dansk Handicap Forbund på

blevet udbetalt til virksomhe

grund af de meget enslydende nav

den fra borgerens kommune.

ne og samme forkortelse: DHF.

Det kommer også frem, at Sabit

Landsformand Susanne Olsen un

Tüfekcis bror er ansat i virksom

derstreger dog kraftigt, at vi intet har

heden, og hvordan han tilsynela

at gøre med Dansk Handicap Forum
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Jeg kan kun læse det som om, at
man forsøger at narre vores medlem

Monica Lylloff og 
#enmillionstemmer
modtager Karnovs
Nytænkerpris
Aktivist og mor til tre børn med

retssamfund og/eller effektiviserer

særlige behov Monica Lylloff har

den juridiske sektor.

modtaget Karnovs Nytænkerpris for

Prisen går til Monica Lylloff for at

sit arbejde med kampagnen #enmil

sætte socialt udsatte borgeres rettig

lionstemmer og sin utrættelige kamp

heder på dagsordenen; blandt andet

for personer med handicap og psy

via kampagnen #enmillionstemmer,

retssikkerheden på handicapområ

kisk sårbarhed og deres pårørende.

som hun er drivkraft bag, og som

det, og kampagnen har været med

hun startede sammen med Dansk

til at give en fælles referenceramme

bejde med Tænketanken Justitia og

Handicap Forbund og Muskelsvind

i offentligheden, så ingen længere

hylder idéer, initiativer og løsninger,

fonden under valgkampen i 2019.

bør være i tvivl om, at der er proble

der på nye måder gør vejen til juri

Kampagnen har i den grad sat

mer på området, som det er bydende

disk indsigt enklere, forbedrer vores

fokus på de problemer, der er med

Prisen uddeles af Karnov i samar

Pressefoto.

nødvendigt at løse.

til at tro, at vi er dem, og de er

Udgivelsesplan for
Handicap-nyt 2021

os. Det er vi ikke, og jeg kan kun

• Nr. 1: Deadline 5. januar. Hos læserne den 19. februar.

fraråde, at man indleder et sam

• Nr. 2: Deadline 19.marts. Hos læserne 7. maj.

arbejde med eller støtter Dansk

• Nr. 3: Deadline 12. maj. Hos læserne 25. juni.

Handicap Forum,” siger Susanne

• Nr. 4: Deadline den 11. august. Hos læserne 24. september.

Olsen.

• Nr. 5: Deadline den 25. oktober. Hos læserne den 7. december.

Illustration: Colourbox.

mer eller kommende medlemmer
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Feriebolig i Berlin - inkluderende tilgængelighed
Ferielejlighed - se www.berlinberlin.dk
Er dine behov opfyldt i boligen?

Badeværelse - handicapegnet

Corona - Covid19 - også i Berlin ):
Kollektiv trafik - for alle - også os med kørestol

Bookning via www.berlinberlin.dk
Eller telefon 61304688 Claus Bjarne Christensen

Højskole for voksne:
Ta’ på højskole i 4 uger:
3. januar - 30. januar 2021
Det hele menneske:

4 uger i alt
:
10.450,-

»Det søgende menneske« »Det sårbare
menneske« »Det skabende menneske«
og »Det sociale menneske«.
Det giver mening, udsyn og tid til
fordybelse, så der er ingen
undskyldning:

Livet kalder på dig i januar.

Se det fulde program
på vores hjemmeside
og læs om vores andre kurser:

www.lkhs.dk.

Håb og handlekraft
Løgumkloster Højskole
Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster. Tlf. 7474 4040.

En Sprinter
er værd at bygge på.
Hos Mercedes-Benz CPH har vi lang erfaring med tilpasning af
Mercedes-Benz til særlige formål – ikke mindst minibusserne
Vito og Sprinter. Mercedes Sprinter er en vellykket kombination
af personbilens komfort, en rigtig driftssikker slider og et højt
sikkerhedsniveau. Og så er Mercedes-kvaliteten jo ikke det
dårligste fundament for en ombygning, der skal holde og
fungere fejlfrit i mange år.
Kontakt os og hør om dine muligheder
med en stærk Mercedes Sprinter.

City: Sydhavnsgade 16.
Greve: Ventrupparken 12.
Hillerød: Heimdalsvej 2.
Søborg: Dynamovej 7.
Tlf. 70 159 159.
www.mercedesbenzcph.dk

B
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Mercedes-Benz Sprinter Tourer. Forbrug ved bl. kørsel fra 13,3 km/l. CO2 fra 197 g/km.

Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

RETSSIKKERHED

Mennesker med handicap oplever et helt urimeligt pres på
retssikkerheden og trods stor forståelse blandt politikerne,
så har løsningerne indtil videre begrænset sig til snak og
kosmetiske ændringer. Det er ikke godt nok, nu må der ske
noget, mener Dansk Handicap Forbund

H

VORDAN GÅR DET med
retssikkerheden for mennesker med handicap?
Set fra vores stol absolut
ikke godt. Alt for mange medlemmer oplever et urimeligt pres på de
kompensationsordninger, de er helt
afhængige af. Uanset om vi taler
hjælpemidler eller personlig hjælp,
så er der en klar tendens til, at man
indfører standarder over en bred
kam og forsømmer at foretage de
grundige individuelle vurderinger
af den enkeltes funktionsnedsættelse og livssituation. Og tallene
er ikke kun noget, vi ser i handicaporganisationerne. Udtræk fra
Ankestyrelsens klagestatistik viser,
at der er mange klagesager, og at
fejlprocenterne i disse sager er
tårnhøje.
Der er noget grundlæggende
galt, når omgørelsesprocenterne
ligger på 40-50 % af sagerne.
Selvom vi har haft retssikkerheden på dagsordenen i mange år,
så er problemerne kun taget til.
Det bunder i nogle grundlæggende udfordringer, som stammer fra kommunalreformen i
2007, hvor kommunen overtog
hele ansvaret og finansieringen
af området, som blev forstærket
af de udfordringer, som fulgte
af finanskrisen og øget fokus på
såkaldt ”økonomisk styrbarhed”
i kommunerne. Økonomi (og ikke
behov) er simpelthen blevet det,

der afgør, hvilken kompensation
man er berettiget til.
Frustrationen ses ikke kun i handicaporganisationerne, men i den
grad også blandt græsrødderne og
på de sociale medier fx #enmillionstemmer, hvor mange mennesker er gået sammen om at få
fokus på området, hvilket faktisk er
lykkes – ikke mindst i forbindelse
med folketingsvalget i 2019.

Velmenende ord og
kosmetiske tiltag

målrettet med at få løsninger
på bordet. Vi har lagt vægt på at
søge den gode og konstruktive
dialog. Det har åbnet dørene for
os og medført stor forståelse fra
politikerne, men undervejs er der
desværre alt for ofte en tendens
til, at den manglende retssikkerhed
bliver en strid og mudderkastning
mellem Christiansborg og kommunerne – eller at der nedsættes
retssikkerhedskommissioner og
udsendes såkaldte hyrdebreve til
kommunerne.
Alt sammen meget godt, for så er
der gjort noget. Problemet er bare,
at det ikke kun handler om, at der
skal gøres noget, men derimod at
der skal gøres noget, der virker.

Dansk Handicap
Forbund har
arbejdet
meget
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Illustration Colourbox.

Der må nye løsninger
på bordet

RETSSIKKERHED

Senest har regeringen med den såkaldte specialeplanlægning igangsat en omfattende analyse af området, med stor inddragelse af brugerorganisationer (herunder Dansk
Handicap Forbund) og et bredt felt
af eksperter. Derfor er der nu et
momentum for at få nogle seriøse
løsninger på bordet.

Behov for ny struktur og
konsekvens
I Dansk Handicap Forbund vil vi
gerne benytte det opståede momentum til at presse på for at få
økonomien taget ud af ligningen,
når der skal træffes afgørelser i
sager om mennesker med indgribende bevægelseshandicap. Derfor er vi som samfund nødt til at
indse, at det her er en fælles ud-

Illustration Colourbox. Retssikkerhed er
vigtigt uanset, hvilken kommune man
bor i.
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fordring, som skal løses solidarisk
også i forhold til økonomien. Altså
– et stop for mudderkastningen
og i stedet nye strukturer og klar
konsekvens.
Vi vil gerne have forpligtet
kommunerne til at indhente
specialviden fra vidensenheder,
som går på tværs, og som kan
sikre, at der peges på de rigtige
løsninger for den enkelte borger.
Men forpligtelsen til at indhente
specialviden kan ikke stå alene,
for i dag er økonomien det centrale problem. En løsning, der for
alvor rykker, kræver derfor efter
forbundets mening en markant
ændret finansiering af området,
hvor kommunerne direkte får
medfinansiering af de dyre ordninger fra centralt hold. Altså en

model, som gør, at kommunen
sætter borgeren før økonomien.
Det er vigtigt for os, at kommunerne på denne måde får en anden, men fortsat central rolle som
borgerens sparringspartner, altså
et nærhedsprincip, som samtidig
sikrer, at vores tillidsvalgte har
indflydelse på området gennem
det lokale demokrati, hvor beslutningerne træffes sammen med
borgerne, og hvor lokale politikere står til ansvar i deres nærmiljø.
Men en ændret struktur kan ikke
stå alene. Der må også ses på konsekvenser i form af godtgørelser,
når borgernes retssikkerhed krænkes, og samtidig ser vi gerne, at det
bliver obligatorisk med uafhængige
borgerrådgivere i alle landets kommuner.

SE UDGIVELSEN

Online

Scan her:

Sponsoreret
Geminivej 29 . 2670 Greve
Tlf. 65 30 33 04 . www.hartmanlogistik.dk

Frederiksberg
Nordre Fasanvej 176 • 2000 Frederiksberg
Tlf: 88532971

Østerager 13 • 2600 Glostrup
Telefon: 22 76 05 70 og 23 61 62 12
E-mail: michael@hrbro.dk
www.hrbro.dk

Viggo Petersens Eftf. A/S
Letland Alle 3 • 2630 Tåstrup • Tlf. 43 99 05 10

Amager Strandvej 108 • 2300 København S

Horsekildevej 22
2500 valby
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A1

Åbent fra 09-21 alle dage

TEST

Tekst og foto Mads Stampe.

Et sugerør er ikke
De to testdeltagere.
Fra venstre Vibeke
Baden Laursen og Jens
Christiansen.

Vi går en plastfri fremtid i møde. Det udfordrer de med
lemmer, som drikker med sugerør af netop plastik. Handi
cap-nyt har sammen med to medlemmer testet en del af
de alternativer til plastiksugerør, som findes på markedet

I

2021 ER DET slut med at bruge
sugerør af engangsplast i EU. Det
besluttede Europa-Parlamentet i
marts 2019 i et forsøg på at gøre
noget ved den massive plastikforurening, der plager især verdenshavene. Siden da har flere medlemmer
i Dansk Handicap Forbund været på
udkig efter alternativer til sugerøret,
som for en dels vedkommende er
afgørende for, om de overhovedet
får noget at drikke.
Ét af de medlemmer er Vibeke
Baden Laursen, som på grund af
sin CP ikke kan drikke af glas og
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kopper uden brug af sugerør. Det
samme gør sig gældende for Jens
Christiansen, som på grund af
sclerose ikke er i stand til at bruge
sine hænder. Men hvad skal træde
i stedet for?
Det spørgsmål har både Vibeke
og Jens tumlet med, siden de fik
nyheden om plastforbuddet. Og
selvom de begge to har købt et
betragteligt lager af de foretrukne
plastiksugerør, så er de snart nødt
til at finde et passende alternativ.
Begge bruger mellem fem og ti
sugerør om dagen, og de er begge

afhængige af sugerøret, uanset
hvad de skal have at drikke.
Derfor satte Handicap-nyt dem i
stævne i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup for at teste
nogle af de alternativer til plastik
sugerøret, som findes på markedet
i dag.
Vi ringede til Økofamilien.dk og
spurgte, om de ville sponsorere de
bæredygtige sugerør, som de forhandler. Det ville de gerne, og det
blev til i alt 13 sugerør i forskellige
materialer, tykkelser og udformninger.
Vibeke og Jens blev bedt om at
afprøve sugerørene ét efter ét og
derefter give dem point fra 1-5.
Mens Jens kun gav et enkelt 5-tal,
blev det til to 5-taller for Vibeke.
De var dog begge enige om, at

e bare et sugerør
ingen af de testede sugerør kunne
hamle op med deres foretrukne
ditto af plastik.
”Rent politisk går jeg virkelig ind
for, at man skal gøre noget ved plastikproblemet, men med fare for at
afsløre hvor dobbeltmoralsk, jeg i
virkeligheden er, så må jeg sige, at
der ikke er nogen af de sugerør, vi
har testet, som er ligeså perfekte,
som det jeg plejer at bruge af plastik,” siger Vibeke Baden Laursen,
som dog i samme åndedrag medgiver, at det nok er et spørgsmål om
tilvænning.

Det vigtige knæk
For Vibeke er især knækket på sugerøret vigtigt, da det giver hende
en bedre synkning, når hun drikker.
Hun er også glad for, at de findes i
både korte og lange versioner, da
hun bruger både korte og lange sugerør i løbet af en dag og i forskellige situationer.
Jens Christiansen har tæt på
samme udgangspunkt som Vibeke.
Heller ikke han mener dog at have
fundet sin perfekte afløser i testen.
Men han er glad for, at han nu har
haft lejlighed til at prøve så mange
forskellige typer.
Hos ham blev det glassugerøret
med knæk, der fik de fleste point,
og det skyldes allermest, at det var
det sugerør, der kom tættest på
den fornemmelse og følelse, han
har med sit nuværende plastik
sugerør.
For Jens præsenterede de bæredygtige sugerør desuden et problem, som han ikke havde forudset.
Han er nemlig vant til at bruge en
holder til sit sugerør, så det ikke
’smutter fra ham’ i koppen eller
glasset, men ingen af de testede
sugerør passede i holderen.

Ingen forlængelse
På samme måde giver de bæredygtige versioner af sugerøret heller
ikke mulighed for at forlænge dem,
som han ellers er vant til. Det er
han ked af.
”Da jeg ikke kunne løfte glasset
længere, forlængede jeg sugerøret.
Men når jeg ikke kan det, så er jeg
nødt til at række meget langt ned
for at kunne drikke. Eller også må
jeg bede min hjælper om at række
glasset over, og så begynder det at
blive mindre værdigt, end da jeg
var selvhjulpen,” fortæller han.
De to testpersoner testede sugerørene med forskellige typer kolde
og varme drikke som vand, kaffe og
smoothie. Også det gav udfordringer for dem begge.
Vibeke brændte sig fx på sin te,
da hun forsøgte sig med et metalsugerør.
”Det var rigtig, rigtig ubehageligt.
Jeg brændte mig rent ud sagt af
h****** til. Det var mildt sagt ikke
særlig fedt,” fortæller Vibeke.
Samme udfordring havde Jens,
der dog ikke brændte sig. Hans
oplevelse af både metal og bambus var dog, at begge gav afsmag
– eller i hvert fald havde han en
oplevelse af, at de gjorde, selvom
han mest tror, at afsmagen var psykologisk.
Vibeke oplevede det samme, og
måske derfor endte begge testpersoner med at give sugerørene af
glas den bedste vurdering.
Hele testen er blevet filmet. Det
kan ses på Handicap-nyt EKSTRA,
hvor vi også har lagt pointgivningen ud.
Flere af sugerørene kommer med
en børste til at rengøre med. Sugerørene starter fra 15 kroner for et
enkelt sugerør. Børster til rengøring

af sugerør koster 10 kr. hos www.
okofamilien.dk. Nogle af sugerørene, som vi har testet, fås i pakker
med flere sugerør, hvor børsten
følger med.

DISSE SUGERØR BLEV
TESTET:
• Ø 8 mm. Metalsugerør uden
knæk
• Ø 8 mm. Metalsugerør med
knæk
• Ø 8 mm. Metalsugerør med
gummitud og knæk
• Ø 6 mm. Langt metalsugerør
uden knæk
• Ø 6 mm. Kort metalsugerør
uden knæk
• Ø 6 mm. Langt metalsugerør
med knæk
• Ø 6 mm. Kort metalsugerør
med knæk
• Ø 6 mm. Glassugerør uden
knæk
• Ø 6 mm. Glassugerør med
knæk
• Bambussugerør ugen knæk
• Sugerør af siv. Langt uden
knæk
• Sugerør af siv. Kort uden knæk
• Sugerør af hvedestrå uden
knæk
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Glostrup Apotek
Åbent alle årets dage fra kl. 6-24

Brøndbyvestervej 110B • 2605 Brøndby
www.sannes-smorrebrod.business.site
Tlf. 21 29 20 88

www.glostrup-apotek.dk
Tlf. 43 96 00 20 • Hovedvejen 101 • 2600 Glostrup

Vi er leveringsdygtige i alt lige fra frokostordninger, smørrebrød,
buffeter, brunch og mad ud af huset platter, sandwich osv.

DANSK MILJØFORBEDRING A/S

Kastrupvej 135 • 2300 København S

aps
KØLE- OG FROSTRUM

Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene
Telefon: +45 7070 2480
E-mail: info@damifo.dk • www.damifo.dk

Ringager 14 • 2605 Brøndby • Tlf. 30 52 46 66
www.rytger.dk
Førende inden for installation, reparation og vedligeholdelse af frostmøbler og kølerum

HOVEDSTADENS ELEVATOR SERVICE APS
Vallensbæk Strandvej 216 • 2665 Vallensbæk
Telefon: + 45 70 500 511
Email: bh@hovedstadenselevatorservice.dk

bedste
orservice

KJ Metalopkøb
Hjælpemidler til Blinde og Svagtseende
samt andre Handicapområder
Blekinge Boulevard 2 • 2630 Høje Tåstrup
Tlf.: 36 46 19 60 • salg@butikkik.dk • www.butikkik.dk

A2

v/Jakob Jørgensen
Damparken 1, st. tv. • 2610 Rødovre
Tlf.: 40 11 62 81
kj@kjmetal.dk
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JENS BOUETS KLUMME

Smittet med Covid-19
Jeg blev smittet i november og
selvom vi alle sikkert tænker, det
rammer kun de andre, og jeg er
jo forsigtig, er Covid-19 virus en
snu fætter. Ifølge styrelsen for
patientsikkerhed, kan jeg have
fået Covid 19 i bussen, fra en
vare hos købmanden eller fra
mekanikeren, der ordnede bilen.
Og jeg som vasker og spritter hænder hele tiden, så
mine neglerødder er helt tørret ud!
Jeg fik symptomer, bestilte en testtid og blev testet
positiv. Min kone havde ingen symptomer, men da vi
bor i en toværelses lejlighed med kun et toilet/bad,
kan det være yderst vanskeligt at isolere sig helt. Vi
gjorde en indsats, og jeg boede alene i soveværelset fra søndag til tirsdag i bestræbelsen på at undgå
at smitte min kone. Jeg blev endda udstyret med en
håndfuld klude og sprit, så jeg kunne tørre alt af, jeg
rørte på min lange færd fra soveværelse til toilet.
Tirsdag var mine symptomer næsten væk, men så fik
min hustru symptomer, blev testet og blev konstateret

positiv. Så nu er det mig, der er chefkok, tjener og afrydder. Vores ”nye ven” Nemlig.com, kan vi lukke ind
i opgangen via dørtelefonen, og så bliver vores varer
stillet uden for døren. Jeg skal ikke trætte nogen med
selve symptomerne, men mere med frustrationen over
at være ”spærret inde”. Først i et soveværelse på ca. 12
kvm. og senere i en lejlighed på 5. sal – to personer, på
meget få kvadratmeter, uden besøg og uden mulighed
for selv at besøge, handle eller lign.
Lejligheden kan først forlades, når den sidst smittede
har været symptomfri i 48 timer, og ikke to mennesker
rammes ensartet af denne virus. Min hustru og jeg har
heldigvis kendt hinanden i 32 år, så vi skal nok klare
den. Men pas alligevel på derude.
Nogen får slet ikke symptomer, andre milde kortvarige symptomer, og andre igen risikerer langvarige sygdomsforløb, måske med indlæggelse, varige mén, og
nogle klarer den ikke.
COVID-19 skal man ikke spøge med.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

JULEKONKURRENCE

Vind en lædertaske

A

NDRÉ GIEDE BØVING har
firmaet Boving Leather,
som producerer diverse
lædervarer.
Firmaet har udviklet en lædertaske, som er egnet til at sidde på en
kørestol. Ideen opstod, da hans farfar
købte en kørestolsbrugertaske på
nettet, som ikke levede ikke op til de
forventninger, som hans farfar havde
til en sådan taske. Og så gik firmaet
i aktion, og i samarbejde med en
gruppe kørestolsbrugere kom de
frem til et mere brugbart design.
Og nu er Boving Leather kommet
i julehumør og har sponsoreret en
sort lædertaske til en julekonkurrence i Handicap-nyt.
En vinder kan vinde tasken, som
har en værdi af kr. 1.250.

Julequiz
For at vinde skal du besvare en lille
quiz.

bente@danskhandicapforbund.dk.
Du kan læse mere om firmaet på
https://bovingleather.dk/

Firmaet fik ideen til tasken
på grund af en person, men
hvem?
1. Julemanden
2. André Giede Bøvings farfar
3. Landsformanden
Konkurrencebetingelser: Vinderen
findes ved ordinær lodtrækning.
Vinderen får direkte besked fra
forbundet, om han/hun har vundet.
Deltag i konkurrencen! Send det
rigtige svar samt dit navn og adresse og tlf. nummer senest mandag
den 14. december kl. 12:00 til
redaktør Bente Rødsgaard, e-mail:

Pressefoto.
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MEDLEMSPORTRÆT

Af Bente Rødsgaard. Foto: Claus Haagensen

Dette klistermærke blev
brugt i en UK aktion,
og blev klistret på fx
forretninger, hvor der
ikke var adgang. Aktionen
syntes mange ældre i
forbundet var alt for grov.

Ungdomskredsen før og nu

i kvindeperspektiv
Handicap-nyt taler med to kvinder om at være aktive i Ungdomskredsen i 1970erne og i
dag. Hvad er ens, og hvad har ændret sig?

F

ORTID OG NUTID mikses en
flot dag lidt uden for Århus.
Handicap-nyt er på visit hos
Lone Barsøe, og det samme
er Sofie Lundsfryd Pedersen. Efter
en kort præsentation, prøver vi i
bedste filmstil at rulle tiden tilbage
for at få at vide, hvornår de meldte
sig ind i Ungdomskredsen (UK) i
Dansk Handicap Forbund (DHF).
Lone Barsøe meldte sig ind i
1975: ”Jeg var 19 år og et vredt
ungt menneske, som ikke ville acceptere samfundets syn på mennesker med handicap. Derfor lå der
store udfordringer i at ændre på
forholdene. Der var tale om efterdønninger fra ungdomsoprøret og
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en venstreorienteret tilgang, hvor
det gjaldt om at være handicappolitisk aktiv. Der var flere mænd i UK
end kvinder. De var grovkornede
og kunne drikke mange øl og var
med til at ”opdrage” mig. Hvis jeg
ville have noget at skulle have sagt,
måtte jeg være som dem. Men vi
havde et godt fællesskab, og jeg
deltog i mange grænseoverskridende aktioner, fx da vi smed flyers
ned i Folketingssalen fra tilskuerpladserne og blev bortvist, eller da
vi besatte Socialministeriet.”

Rappe replikker
Sofie Lundsfryd Pedersen var endnu
yngre, da hun kom i UK. ”Jeg husker

tydeligt første gang, at jeg skulle
med til et UK temakursus på Egmont Højskolen. Jeg var 14 år, min
mor kørte mig, og jeg græd hele
vejen. Jeg var ved at dø af skræk
ved tanken om at sove alene i et
mørkt værelse, da jeg var meget
mørkeræd, og at jeg skulle deltage
i en forsamling. Men alle tog sig
pænt af mig. I UKs bestyrelse er vi
i dag lige mange mænd og kvinder,
og vi er ligestillede. I UK i dag er der
flest mænd, og til temamøderne er
der nogle gange en mandekultur
med en lidt seksuel undertone. Det
drejer sig om at være rap i replikken
og gerne om noget under bæltestedet, så man skal ikke være for

Lone Barsøe har eksempler på materialer
fra hendes ungdom, og Sofie Lundsfryd
Pedersen har materialer fra nutiden.
Sofie syntes, at de var ret vilde i sin tid,
og hun kunne måske godt tænke sig at
være lidt vild selv, men hun tvivler på,
at det vil falde i god jord i UK i dag med
den slags aktioner. Men tanken tiltaler
hende lidt.

fintfølende. Der er en alkoholkultur,
men mere på hyggeniveau end på
blackout niveau.”
Hvad laver UK i dag? ”UK arbejder
ikke særligt meget med handicappolitik, men mere med sociale arrangementer, som har et tema, det
kan fx være sport, sex eller rejsemuligheder og rejsevanskeligheder
– nordisk samarbejde, og så det
at have det sjovt, ”fortæller Sofie
Lundsfryd Pedersen.

Det gode kvindeliv
Da Lone Barsøe var ung var hendes
drøm at få et liv ligesom alle andre
kvinder, det vil sige mand, børn
og uddannelse. I 1970erne ville
kvinder ikke kun være kæreste
eller mor. ”Dengang fik stort set
alle med et bevægelseshandicap
førtidspension, når de var myndige,
og med denne som forsørgelsesgrundlag kunne man gøre, hvad
man ville. Mange fra UK valgte at
tage en uddannelse, og mange blev
socialrådgivere både for at kunne
hjælpe sig selv og andre i forhold
til.et samfundssystem, vi lagde afstand til. Dengang var klassekamp
og kvindekamp det samme, og først
senere fik vi mere fokus på de bløde værdier og på emner som kærlighed, seksualitet og selvværd.”

Ifølge Sofie Lundsfryd Pedersen har drømmene ikke ændret
sig. ”Men alt det med at kæmpe,
det har ændret sig. I dag er den
personlige udvikling blevet til en
kamp, og man kan tale med ligestillede om sine udfordringer og høre
om deres. Kampen foregår nu på
den individuelle bane. Alt med os
unge er blevet mere individualiseret,” siger hun.
Lone Barsøe supplerer ”Jeg tror, at
det dengang var langt nemmere for
os at kæmpe for forbedringer, end
det er i dag at kæmpe mod nedskæringer, som rammer individuelt.
I har ikke længere tydelige fælles
fjender, som vi fx havde i form af
specialskoler, ortopædiske hospitaler og samfundshierarki. Jeres kamp
er anderledes, da den drejer sig om
at fastholde de muligheder, som vi
var med til at skabe, og den kamp er
mere individuel - og samtidig skal I
også kæmpe med et mere og mere
uoverskueligt lovstof. Derfor er det
så vigtigt, at jeres individuelle fortællinger bliver til en fælles fortælling, som DHF kan bære videre i det
politiske system.”

Er der nogen, der lytter?
Det lykkedes diverse handicaporganisationer at få skabt ændringer,
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fordi der var et samfund, der lyttede
og godt kunne forstå, at der skulle
ske noget på handicapområdet dengang i 1970erne. Men lytter samfundet stadig til mennesker med
handicap?
Her kan Sofie Lundsfryd Pedersen godt komme i tvivl. Hun forlod
for nylig pædagogstudiet, som hun
ikke syntes hverken kunne eller
ville rumme hende. Det lå ifølge
hende i luften på subtil og indirekte vis, at hun spildte sin tid, og
det ville være bedre, hvis hun fik
førtidspension og var frivillig. Efter
et praktikforløb afbrød hun uddannelsen, da hun følte sig tvunget ud,
og hun er stadig påvirket af oplevelsen, men til februar 2021 starter
hun på socialrådgiveruddannelsen.
Lone Barsøe husker, at mange
i UK fik uddannelser, men ingen
job bagefter. ”Vi brugte vores
kræfter i et handicappolitisk
engagement. Dengang var samfundet præget af ”de gode viljer”,
hvilket måske gjorde, at ens medmennesker lyttede og prøvede at
forstå os. I dag har vi mere fokus
på rettigheder, og det er vigtigt,
men forståelse og sammenhængskraft løses ikke alene med
jura. Mange i dag tror muligvis, at
alle udfordringer for mennesker
med handicap er løst, og når I
fortsat råber op i 2020, så er det
bare brok og flere krav. Mange
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ved ikke, at det handler om at
fastholde tilkæmpede goder.”

Samarbejde med Dansk
Handicap Forbund
Hvordan var og er forholdet til
Dansk Handicap Forbund fra et UK
perspektiv?
Lone Barsøe husker, at forholdet
i de første mange år var noget anspændt. ”Mange i hovedforbundet
mente, at UK gik alt for vidt fx med
aktioner, der blev betragtet som
antidemokratiske, mens vi omvendt
syntes, at de ældre spildte tiden
med at spille banko. Jeg gik fra
at være aktivist til at blive mere
afdæmpet, og de ældre blev mere
åbne overfor politisk aktivitet. Jeg
fik i forskellige udvalg sammen
med Susanne Olsen min egen ”kulturniche” og var udover omfattende kursusvirksomhed med til fx at
lave en udstilling på Nationalmuseet, kunstprojekter på plejehjem
for yngre, børneteater og jubilæumshæftet i år 2000. Andre fra UK
gik den organisatoriske og politiske
vej som fx Hans Jørgen Møller og
landsformænd som Jan Jørgensen
og Susanne Olsen.”
Sofie Lundsfryd Pedersen synes,
at samarbejdet er fint, og hun tror,
at nogle fra UK også kan blive handicappolitikere. ”Men de forestillinger I havde om de gamle og bankospil, dem har vi nok også. Men det

gode ved UK er, at vi er unge, og vi
spejler hinanden. Vi er ligestillede
og har et unikt fælleskab. Vi står i
det samme, vi har alle udfordringer,
og vi kan tale sammen og dele vores tanker og følelser. Vi giver hinanden gensidig respekt. Vi melder
os ind, fordi vi har et handicap, og
når vi så mødes, så er det ligegyldigt, man skal ikke forklare noget
eller fortælle sin diagnose.”

Forbundets fremtid
I 2025 så fylder DHF 100 år. Hvad
er fremtiden for DHF?
Lone Barsøe mener, at de oprindelige handicappolitiske sager med
ligebehandling som omdrejningspunkt stadig er aktuelle, men at
de sociale arrangementer også har
deres berettigelse, ikke mindst som
et forum for erfaringsudveksling.
”Derudover er der i dag også brug
for professionelle medarbejdere,
som kan samle op på medlemmernes erfaringer og problemstillinger og bringe dem videre til
Danske Handicaporganisationer og
landets politikere. Men jeg savner
en større politisk udadvendthed
og mere mod. Jeg har stor respekt
for fx Emil Sjøberg Falster, Ph.d.studerende på RUC. Han bruger
med stort mod sin forskning som et
argument for en ændret praksis ift.
samfundets håndtering af handicapproblematikker, ikke mindst på
børneområdet. ”
Sofie Lundsfryd Pedersen mener, at mere samarbejde er vejen
frem, fx at UK samarbejder med
Sammenslutningen af Unge med
Handicap (SUMH), hvor hun selv er
frivillig, og hun tror på, at UK kan
komme til at arbejde mere systematisk med tilgængelighed.
Begge så gerne, at Dansk Handicap Forbund var endnu mere
synlige i debatter og i medier eller
med podcast i radioen i den gode
sendetid.
Således opmuntret til nye tider,
takker Handicap-nyt af.

SOFIE LUNDSFRYD
PEDERSEN

LONE BARSØE

Født i 1997 og kom med i UK som

rådgiver, skuespiller, højskolelærer

14 årig. Til februar starter hun på so

med mere. Var aktiv i UK 1975-1991

cialrådgiveruddannelsen. Sofie bor

og som hovedbestyrelsesmedlem

sammen med sin kæreste i Aarhus.

1991-2000. Lone bor sammen med

Født 1956, bachelor i dansk, social

sin mand, er mor til to piger og har
tre børnebørn. Hun forlod arbejds
markedet i 2018.
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FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på
adressen: www.danskhandicapforbund.dk
DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse:
Landsformand:
Medlemsservice
Afdelingschef:
Rådgivning:
Handicap-nyt:

dhf@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

dhf@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:
Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

susanne@danskhandicapforbund.dk
dhf@danskhandicapforbund.dk
jeppe@danskhandicapforbund.dk
Log in på "Min side" via hjemmesiden
bente@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

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

HADERSLEV
BORNHOLM
Fredag den 11. december kl. 17.30-21.00: Julefest. Der ser
veres julemiddag og dessert med julegodter. Pris kr. 50. Re
sten betales af afdelingen. Vi skal danse omkring juletræet
og uddele pakker, så husk en pakke til omkring kr. 25-30.
Musik v./ Ib Hansen. Tilmelding senest den 8. 12.
Lørdag den 9. januar kl. 12.30-16.00: Nytårsfest. Der ser
veres to retter mad samt kaffe og småkager. Der vil desuden
være musik og lotteri. Pris kr. 125. Det er tilladt at medbrin
ge en gæst. Tilmelding senest den 6. 1.
Lørdag den 20. februar kl. 13.00-16.00: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være be
styrelsen i hænde senest 8 dage før. Efter generalforsamlin
gen spiller vi banko med medbragte pakker a kr. 25. Afdelin
gen er vært med kaffe og kage. Tilmelding senest den 17. 1.
Arrangementer foregår i Sagahuset, og tilmeldinger skal
ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 03, eller Bjarne Egelykke, tlf.
29 72 39 97, med mindre andet er nævnt.

FREDERIKSSUND-HALSNÆS
På grund af Covid 19 er afdelingens arrangementer aflyst
resten af 2020.

Tirsdage den 8. december og 5., 12., og 26. januar og 9. og
23. februar: Lotto.
Tirsdag den 12. december kl. 12.30-17.30 på Hotel Har
monien, Gåskærgade 19, Haderslev: Julefrokost. Musik v./
Frede Christensen.
Tirsdag den 19. januar: Syng dig glad med sanggruppen
Solong.
Tirsdag den 2. februar: Foredrag v./ Jørn Buch.
Tirsdag den 16. februar: Lotto. Evt. forbeholdt ændringer.
Alle aftner foregår på Hiort Lorenzens Center, Hiort Loren
zens Vej 67, 6100 Haderslev fra kl. 19.00-21.30, med mindre
andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Skal du
have kørsel, kan du kontakte tlf. 60 62 59 13 tirsdag ml. 16
og 17. Alle aftner er inkl. kaffe og brød til kr. 25. Entre for
ikke-medlemmer kr. 40.

HIMMERLAND
Fredag den 11. december kl. 18.30-22.30 i Messecenter
Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars: Farlig fredag. Re
staurant Messes kokke vil udfordre vores smagsløg. Menuen
er hemmelig indtil selve aftenen. Der vil blive serveret
minimum fem retter. Der serveres passende vin ad libitum
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til retterne samt velkomstdrik. Arrangementet er gratis for
medlemmer af afdelingen. Udefrakommende koster kr. 300
pr. kuvert. Tilmelding til Ninna Rask Hansen på tlf. 22 67 31
16 eller sms for tilmelding samt oplysninger om betaling
var den 30. 11.
Følg med i nyheder på vores hjemmeside og på vores Face
bookside.

KORSØR-SKÆLSKØR

Larsen. Tilmelding senest den 1. 2.
Tilmelding skal ske til Jørn, tlf. 30 13 85 95, med mindre
andet er nævnt.
Tilmelding til arrangementer er nødvendig. Der er binden
de tilmelding, og man vil blive opkrævet betaling ved ude
blivelse. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap
og bor i Odense Kommune. Egenbetaling på kr. 45 t./r.

ODSHERRED

Fredag den 4. december kl. 17.00-21.30: Julefest. Der
serveres flæskesteg og risalamande samt kaffe og te med
småkager og knas. Julelotteri med mange fine præmier og
luciapiger. Musik v./ Jørgen Hansen. Pris kr. 150. Gæster kr.
200. Evt. transport kr. 60. Sidste tilmelding var den 27. 11.

AFLYST! Julefrokosten torsdag den 10. december kl. 13.0017.00 i Asnæs Forsamlingshus er aflyst.

Mandag den 18. januar kl. 17.30-21.30: Medlemsaften. Der
serveres stegt flæsk med persillesovs og kartofler samt kaffe
og te og årstidens kage. Der vil desuden være banko med
kontante præmier og andre lotterier. Pris kr. 90. Evt. trans
port kr. 60. Tilmelding senest den 10. 1.

Mandage den 7. december og 11., 18. og 25. januar og 1.,
8., 15. og 22. februar kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Mandag den 15. februar kl. 17.30-21.30: Medlemsaften.
Der serveres hamburgerryg med tilbehør samt kaffe og te og
fastelavnsboller. Vi slår katten af tønden samt afholder lot
teri med kontante præmier. Pris kr. 70. Gæster kr. 100. Evt.
transport kr. 60. Tilmelding senest den 7. 2.
Arrangementer foregår i Teglværkscenteret, Korsør, og alle
tilmeldinger skal ske til tlf. 58 19 60 70 eller 20 96 27 69,
med mindre andet er nævnt.

MIDT-VEST
Søndag den 6. december kl. 14.00-17.00: Juleklip og
hygge. Der serveres æbleskiver, gløgg og kaffe. Sidste til
melding var den 30. 11.
Lørdag den 12. december kl. 12.30-18.00 i gildesalen på
Bytoften: Julefrokost. Pris kr. 150 pr. person. Sidste tilmel
ding var den 23. 11.
Tilmelding til arrangementer til Jeanette, tlf. 61 67 09 93,
eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria mellem kl. 15.00
og 16.00. Alle arrangementer foregår på Teglvænget, med
mindre andet er nævnt.

NORDVEST
Onsdag den 9. december: Julefrokost. Hygge med julemad
inkl. en øl eller vand. Derefter vil der være julebanko samt
kaffe og julegodter. Gratis for medlemmer. Tilmelding til
Jørgen, tlf. 60 83 08 31, var den 7. 12.

ODENSE
Søndag den 6. december kl. 12.30-17.30 i Hjallese Forsam
lingshus: Julefrokost. Pris kr. 225 inkl. 1 øl eller vand samt 1
snaps. Tilmelding til Annette eller Jørn senest den 30. 11.
Torsdag den 7. januar kl. 18.00-21.45: Bjergbanken Caba
ret. Tilmelding senest den 4. 1.
Torsdag den 4. februar: Musikalsk underholdning med Per
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Fredag den 11. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning.
Julefrokost med sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister,
leverpostej, dessert, kaffe og småkager. Der vil også være
musik. Pris kr. 80 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.

Lej gratis sommerhus
Odd Fellow Orde
nen Søsterloge nr.
5 ejer Margrethe
huset i Gershøj
ved Roskilde
Fjord, som du kan
låne gratis mod at
betale udgifterne
til el og vand.
Huset udlånes
i 2021 fra uge 16 til og med uge 42, en uge ad gangen.
Skiftedag er lørdage kl. 12.
Huset består af stue, køkken, to soverum med fem faste
senge pladser plus en ekstra madras, et handicaptoilet, et
toilet med bad. Ingen internet adgang.
Ansøgning senest den 22. februar 2021 som skal inde
holde: Uge som huset ønskes. Ansøgers navn, adresse, tlf.
nummer/mobilnummer og antal personer. Skriv evt. alter
native uger i prioriteret rækkefølge. Forældre med børn
har fortrinsret i skolernes sommer- og efterårsferie.
Ansøgning skal også indeholde oplysninger om han
dicappets art og boligforhold. Det er ikke tilladt at have
husdyr med, undtaget er dog førerhunde.
Ansøgningen bedes fremsendt pr. mail og vil blive be
svaret pr. mail.
Alternativt kan ansøgning fremsendes til nedenstående
adresse vedlagt frankeret A5 svarkuvert. Den 16. marts
får du svar på din ansøgning.
Obs. Forbehold for COVID 19 restriktioner.
Ansøgning sendes til:
MARGRETHEHUSET v/Lillith Lebech
Fritidshaven 32m 2640 Hedehusene
Tlf.: 26 88 15 33
Mail: lillith@email.dk

Det Sundhedsfaglige Børneteam

PROFESSIONEL PLEJE AF BØRN
MED SÆRLIGE BEHOV I EGET HJEM

g li
d h e d s fa
D e t S uønr n e te a m
B

ge

Tryghed • Dialog • Kontinuitet • Høj faglig standard • Familien i fokus

DET SUNDHEDSFAGLIGE BØRNETEAM er en landsdækkende sygeplejevirksomhed der
har specialiseret sig i pleje og støtte af børn og unge med særlige behov i eget hjem.
Hjælpen tilrettelægges så den passer både til det enkelte barn, og til familien. Dette sker i
tæt dialog og samarbejde med familien og relevante samarbejdspartnere.
Det Sundhedsfaglige Børneteams mål med pleje eller støtte af barnet/den unge i hjemmet
er, at aflaste familien under betryggende forhold, så de kan få så normal en hverdag som
muligt.

FØLG OS PÅ LINKEDIN OG FACEBOOK OG FÅ:
• De sundhedsfaglige tilbud
• Vores kompetencer og erfaringer
• Samarbejdsmuligheder
Find os på www.borneteam.dk

Det Sundhedsfaglige Børneteam ApS
Biografgade 3, 4. sal
8900 Randers C
info@boerneteam.dk
Telefon: 2223 6313
www.boerneteam.dk
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Torsdage den 7. og 21. januar og 4. og 18. februar kl.
19.00-22.00: Bankospil.

eller Brita, tlf. 22 29 56 73. Betaling via Mobile Pay 50 82
00.

Torsdag den 28. januar kl. 19.30-23.00: Danseaften.
Fredag den 12. februar kl. 18.00-22.00: Medlemsaften. Der
serveres gule ærter, æbleskiver samt kaffe og småkager. Pris
kr. 80 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.
Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rul
lepølse og ost til kr. 80. Tilmelding skal ske senest tirsdagen
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem
dage før på tlf. 20 86 45 54.
To x 25 års jubilæum i Skagen: I Skagen afdeling kunne
både Lisbeth og Kaj Hansen fejre 25 års jubilæum i foråret
2020 som henholdsvis kasserer og formand. Jubilæet måtte
rykkes på grund af Corona til den 26. september 2020, og
på trods af nye restriktioner dagen forinden, lykkedes det al
ligevel at holde en sikker og skøn dag i godt selskab og med
god mad og taler. Gavebordet vidnede om Lisbeth & Kajs
store betydning for Skagen afdeling og forbundet i det hele
taget, da der var gaver fra nær og fjern. For Dansk Handicap
Forbund betyder det meget at have en aktiv, stabil og arbejd
som lokalafdelingsbestyrelse i Skagen. Vi vil gerne igen her
benytte lejligheden til at takke Lisbeth og Kaj for de mange
års frivillige arbejde. Susanne Olsen, landsformand, og Chanette Holst, hovedkasserer.

SKIVE-VIBORG
Fredag den 22. januar kl. 18.00 i Gildesalen, Vester Alle 31,
Skive: Nytårsfest. Pris kr. 100 for medlemmer. Ikke-medlem
mer kr. 150. I må gerne medbringe en gæst. Tilmelding til
Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31 senest den 15. 1.
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00: Lotterispil.

SLAGELSE-SORØ
Mandag den 7. december: Julehygge med musik. Der serve
res gløgg og æbleskiver. Pris kr. 40. Tilmelding var den 25.
11.
Mandag den 4. januar kl. 18.00: Bankospil i Kongehaven.
Vi starter med smørrebrød. Der er købt gevinster. Pris kr. 70.
Tilmelding og betaling senest den 28. 12.
Lørdag den 6. februar i varmestuen: Nytårsfest. Der vil
blive serveret mad og spillet musik. Pris kr. 145. Tilmelding
og betaling senest den 4. 1.
Bindende til-/afmelding skal ske til Bente, tlf. 51 25 45 51,

SØNDERBORG
Onsdag den 9. december: Julehygge. Vi får gløgg, kaffe og
æbleskiver og afholder amerikansk lotteri. Tilmelding nød
vendig og var den 30. 11. Arrangementet er gratis.
Onsdag den 3. februar kl. 18.30: Grønlangkålsspisning. Pris
kr. 100. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest den
25. 1.
Arrangementer foregår på Knøss Gaard, Knøssvej 1, 6470
Sydals, og tilmelding skal ske til Bente Rey, mail: benterey@
hotmail.com, tlf. 74 41 68 63, med mindre andet er nævnt.

VESTEGNEN
Lørdag den 5. december kl. 14.00-20.00: Julebanko. Pris
for medlemmer kr. 30 + bankoplader. Ekstraspil koster kr.
15 for de plader, man har liggende på bordet. Pris inkl. mad,
to genstande og risalamande eller platte, to genstande og
champagne/kransekage. Bindende til-/afmelding var den
25. 11.
Lørdag den 9. januar kl. 13.00-18.00: Nytårsfest. Der ser
veres en platte samt to genstande og champagne og kage.
Pris for medlemmer kr. 250. Til- og afmelding senest den 30.
12.
Lørdag den 6. februar kl. 13.00-18.00: Fødselsdagsfest, 48
år. Der vil være underholdning samt mad og drikke, 1 gen
stand. Pris for medlemmer kr. 250. Til- og afmelding senest
den 27. 1.
Onsdag den 17. marts kl. 19.00 i Kærbo: Generalforsam
ling. Der serveres kaffe og brød. Gratis for medlemmer. Tilog afmelding senest den 10. 2.
Arrangementer foregår i Avedøre Kirke, og til-/afmelding
til arrangementer skal ske til Lene, tlf. 23 84 01 49, mandag,
tirsdag eller onsdag mellem kl. 10 og 12, med mindre andet
er nævnt.

AARHUS-RANDERS
Aflyst. Mortens And, Julehygge og Nytårskur er desværre af
lyst. Hvis smittetrykket tillader det, holder vi generalforsam
ling den 27. marts 2021 og har desuden et par arrangemen
ter i støbeskeen i løbet af foråret. Hold øje med lokalbladet
og hjemmesiden dhf-aarhus.dk. For flere informationer,
send en mail til Solveig på sol1920@gmail.com.

Opfordring til medlemmerne
For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde medlemssystemet ajour, og så vores lokalafde
linger samt specialkredse kan sende medlemsrelevante tilbud til medlemmerne via mail og derved
spare mange penge i porto, vil det være en stor hjælp, hvis du indsender din mailadresse til forbun
dets mail: dhf@danskhandicapforbund.dk
Angiv venligst dit fulde navn og adresse i mailen.
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Af Bente Rødsgaard

Udpluk fra
specialkredsenes blade
Handicap-nyt har plukket lidt fra to af specialkredsenes
blade

D

ANSK HANDICAP FOR
BUND har fire specialkredse, som alle udsender
medlemsblade til kredsens medlemmer, og et stykke tid
efter udgivelsen kan du læse dem
på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside.
• Forældrekredsen udgiver FK-nyt
• Ungdomskredsen udgiver Nutidens Unge
• RYK udgiver RYK! Magasin
• Amputationskredsen udgiver Amputationskredsens Medlemsblad

22. årgang

2020
nr. 2 · oktober
FORÆLDR

Smart
lille robot

EKREDSE

HANDICA
N DANSK

Sondemad af
rigtig mad

ND
P FORBU

Gratis families
weekend til mart

Livet i
coronatiden

Handicap-nyt har plukket
fra FK-nyt
I oktobernummeret af FK-nyt kan
man læse om, hvordan to familier
har klaret sig i den periode, hvor
specialskolerne var coronalukkede,
og børnene skulle hjemmeundervises. Der er også en artikel om
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en skoleelev, som har prøvet at
være hjemme og samtidigt være
repræsenteret i sin skoleklasse ved
hjælp af en robot, og en artikel om
sondemad af almindelig mad samt
boganmeldelser.

Ny app skal bidrage til
læseglæde
I samme nummer er der en artikel
om en app ved navn Hero, som
man kan downloade til Google
Crome, som kan hjælpe en læser,
der måske ikke læser så godt, med
at finde andre og lettere ord, så en
svær tekst bliver lettere at læse.
Man markerer en tekstbid med
svære ord, og så foreslå Hero nogle
enklere ord. Joachim Bingel og Mie
Bøgh Andersen står bag appen
Hero. Han er sprogforsker, og hun
er ordblind. De håber begge med
dette værktøj at øge læseglæden
for en stor gruppe borgere. Appen
Hero baserer sig på kunstig intelligens og sprogvidenskab. Ideen
er, at når du har benyttet appen et
stykke tid, så bliver Hero klogere
på dig, så hver eneste Herobruger
får en individuel hjælp og støtte.
Du kan downloade appen på www.
heroapp.ai

Handicap-nyt har plukket
fra Nutidens Unge
I det seneste nummer er der artikler om at leve med en krop, som
er blevet opereret mange gange,
og en anden artikel om at lære
at kunne lide sin krop, som den

er. Af andet stof kan nævnes en
reportage fra en UK temadag i Middelfart og en artikel om at have en
spiseforstyrrelse.

Paragolf
Du kan også læse en artikel om
Paragolfspilleren Flemming Rasmussen på 54 år, som er tidligere
danmarksmester. For 20 år siden
var han ude for en motorcykelulykke, som endte med at koste
ham venstre underben, så han blev
benamputeret og lærte at gå med
en protese. Han nægtede at lade
sig slå ud af sin nye situation, og
i 2019 blev han Danmarksmester
i paragolf. Han har også prøvet
andre sportsgrene såsom ski og
sejlsport, og han har et dykkercertifikat. Golfspillet har gjort, at
han har mødt en masse mennesker
både herhjemme og til stævner i
udlandet. Han mener, at golf er en
god sport for alle – også kørestolsbrugere.
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Asger Jorn, Femelle interplanetaire, 1953
Olie på lærred. Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, © Donation Jorn, Silkeborg / VISDA 2020. (Udsnit)

FRIHED SKAL VÆRE FOR ALLE
Selvstændighed, frihed og værdighed; det er, hvad fleksible
indretningsløsninger kan give dig. Med den rette løsning får
du muligheden for at skabe det frirum, der gør dig mere
uafhængig og giver dig en nemmere hverdag.
www.pressalit.com, info@pressalit.com,T: 8788 8788
Per Kirkeby, Grün Frühling, 1988
Olie på lærred. Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, © Per Kirkeby Estate. (Udsnit)

21. november 2020 – 05. april 2021
Udstillingen JORN / KIRKEBY er et malerisk
møde mellem to af Danmarks mest betydningsfulde
kunstnere, Asger Jorn og Per Kirkeby.
Se julens
program
på aros.
dk/jul
Tirsdag-fredag kl. 10-21 • Weekend kl. 10-17
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DET SKER I DHF

✁
INDMELDINGSKORT

BLIV

Jeg ønsker medlemskab af
Dansk Handicap Forbund

MEDLEM
AF

Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver.

DANSK

Navn:
Sæt X:

 Jeg har et handicap

 Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn:

HANDICAP

Sæt X:

FORBUND

 Har et handicap

 Har ikke et handicap

Adresse:
Postnr./by:
E-mail:

Telefon:

SÅDAN MELDER DU DIG IND

Fødselsdato (dato.måned.år):

Ønsker du at blive medlem af Dansk Handicap Forbund, er der flere
måder at gøre det på:

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

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

Barnets navn:

Gå på hjemmesiden

Fødselsdato (dato.måned.år):

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du en indmeldingsblanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket.

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

Ring til os

 HPV-update-gruppen (HPV)

I sekretariatet sidder en medarbejder klar til at tage imod din indmelding. Ring på telefon 39 29 35 55. Ved henvendelse bedes du have
følgende informationer klar:
Navn
Adresse
Fødselsdato
Kommune
Telefon
Email

Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse,
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling,
du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og
information fra din lokalafdeling i forbundet.
I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til,
om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelingens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling
/ landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog
ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et
tillidserhverv i forbundet.
Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan
fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elektronisk på vores hjemmeside.
Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund,
modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkredsen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager
det første gang.
Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem
år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det
omfang det ønskes.

Oplys desuden om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.

Send os et brev
Du kan også sende os din tilmelding. Du bedes udfylde og klippe
blanketten ud og sende til forbundet på adressen:
Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af
mine oplysninger.
Dato og underskift:

Kontingent 2021
Enlige
Ægtepar/Samboende
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Illustration: Niels Poulsen.

314 kr.
471 kr.

mmer 2020
Ledig plads so
Kontakt
rten.com
david@kronhjo

Kronhjorten
Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne
mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker
med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Kronhjorten er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge
mellem 7 og 24 år med særlige individuelle behov og udfordringer.
Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners antroposofiske filosofi om det
hele menneske, og ønsker at give børnene og de unge trygge og
hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives og
udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændig liv.
www.bostedetkronhjorten.dk

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.

Venlig hilsen Kronhjorten Lystrupvej 64 3550 Slangerup
Tlf. 48279001 • www.bostedetkronhjorten.dk
Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i
fællesskab. Alle beboere er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger.
Kildehaven Gården er vores aktivitets- og samværstilbud der ligger i naturskønne omgivelser. Her
aktiveres indskrevne brugere i hverdagene med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og der
vægtes en høj grad af medbestemmelse i hvilke aktiviteter der skal iværksættes.
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse. Vi værner om
det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samspil på tværs af enheder og diagnoser.
Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under hensyntagen
til fællesskabet.
Vi gør dem der vil, til dem der kan
Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052
BOSTEDET

Kildehaven

Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge
www.kildehaven.com
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UDFLUGTSMÅL

Af Bente Rødsgaard

Frihedsmuseet
i ny bygning

Mange steder i udstil
lingen er der plakater
og fotografier. Presse
foto. Thorkild Jensen.

Handicap-nyt besøger Frihedsmuseet i København. Mod
standsbevægelsen fra besættelsestiden har atter fået et
museum, efter det gamle brændte ned til grunden

B

RANDBILERNE KOM SUSEN
DE, og brandfolkene gjorde,
hvad de kunne, da de den
28. april 2013 blev kaldt til
Frihedsmuseet i København. Museet
stod i flammer, men heldigvis kom
ingen mennesker til skade, og det
lykkedes at redde hele samlingen
og arkivet. Men bygningen med de
store trækonstruktioner fra 1957
var ikke til at redde. Ilden var påsat,
og forbrydelsen er uopklaret.

god symbolik i museets konstruktion, da modstandsbevægelsen arbejdede i det skjulte og ”gik under
jorden”, men den mere prosaiske
forklaring er dog, at der ikke måtte
bygges stort og højt på grunden
ikke mindst af hensyn til Kastellet,
som er fredet.
Museet er cylinderformet, og der
vokser planter op af bygningen, så
om nogle år vil den være mere eller mindre camoufleret.

Symbolik

Elevatoren fungerer

Frihedsmuseet havde siden 1957
berettet om modstandsbevægelsens kamp mod den tyske besættelse af Danmark fra 1940-1945.
Og nu syv år efter branden har et
helt nyt museum slået dørene op
og kan lukke gæsterne ned i det
underjordiske museum. Der er en

Handicap-nyt har inviteret Eva
Knudsen fra forbundets Københavnsafdeling med på museet for
at vurdere, hvordan man kan komme rundt på museet, hvis man har
et bevægelseshandicap. Pålidelige
kilder havde oplyst Handicap-nyt
om, at der ofte var problemer med
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elevatoren, så derfor var det oplagt
at tage en gæst med, der kan gå.
Vi kommer let ind i bygningen,
og museumsværten Kirsten, som
tager i mod os, forklarer, at elevatorproblemet er løst for længst, så
kørestolsbrugere kan sagtens komme ind. Den oplysning falder i god
jord hos Eva Knudsen, da museet
kunne være et oplagt udflugtsmål
for afdelingen.

Personhistorier og genstande
Indenfor er der billetsalg, en lille
butik og garderobeskabe. Selve
udstillingen er i underetagen og
beretter om modstandskampen.
Vi følger fem personer, de fire er
i modstandsbevægelsen, og den
femte er nazist. Der er opbygget
små interiører med genstande og
fotografier, og beretningerne om de
fem personer bygger på skriftlige
kilder, og til allersidst i udstillingen
kan man høre, hvad der skete med
dem efter krigen.

Eva Knudsen fra Københavnsaf
delingen er begejstret for den
lyse café med den smukke udsigt.
Foto: Bente Rødsgaard.

Der er flere nedslag i udstillingen fx folkeopstanden i 1943 og
jødeforfølgelserne. Man kan se en
stor båd, som har været brugt til
at fragte jøder til Sverige. Af andre
originale genstande er træpælene
fra Ryvangen, som modstandsfolkene blev bundet til, inden de blev
henrettet af nazisterne.
Eva Knudsen er født i 1945 og
ved en del om besættelsen dels fra
skoleundervisningen dels fra sin
familie. Hun er begejstret for museet og dets tilgængelighed, hun
vurderer, at man sagtens kan komme rundt overalt på museet, og kun
ved båden er der to trin og uden
gelænder, men ellers kan man godt
komme rundt.
”Da jeg ikke går helt så godt som
tidligere, er jeg glad for, at der i
udstillingen er gode siddepladser
flere steder. Der er sat de dejlige
grønne københavnerbænke op
flere steder i udstillingen, som er
gode, da de både har ryglæn og
armlæn,” konstaterer Eva Knudsen.
Det er tegnestuen Lundgaard &
Tranberg, der har tegnet museet,
og som har tegnet flere markante
nyere bygninger i København fx
Skuespilhuset. Sidstnævnte sted
er ret dunkelt, og det er der også
her. Det er nærliggende at tro, at
arkitekterne elsker fravær af lys.
Mørket på museet understreger

muligvis, at modstandsbevægelsen arbejdede i det skjulte, men
museet har modtaget henvendelser om, at der er for mørkt, og
ifølge museet arbejdes der på en
løsning med at sætte mere lys på
teksterne. Det er dog en balancegang, da flere af genstandene ikke
tåler meget lys.

Filmklip og lyde
Mange steder i museet projekteres
der billeder på væggene fra besættelsen, og der er også lydklip. Ved
billetkøb udleveres en audio, som
man kan gå rundt med, og den kan
sågar bruges som en lygte!
Vi ser filmklip fra generalstrejken
i 1943 og på en konstruktion af en
jernbanesabotage. Eva Knudsen
afprøver lytteudstyr. Vi ser på plakater, og fotografier efter sprængningen af Shellhuset i København,

hvor nazisterne havde kontor, og
hvor medlemmer af modstandsbevægelsen blev udsat for både
forhør og tortur. Hen mod slutningen af udstillingen ser vi både billeder og klip fra befrielsen med fx
tyskerpiger, som får klippet håret
af, men især af glade personer, som
myldrer ud på gaderne med smil
og hylder englænderne som de
store befriere.
Museet rummer også handicap
toilet samt en café med en pragtfuld udsigt over Churchillparken og
med gode borde på fire ben, der
gør det let for kørestolsbrugere at
sidde ved et bord.
Man kan sagtens bruge mere tid,
end vi har sat af. Eva Knudsen vil
gerne anbefale stedet til alle, som
er interesserede i den del af Danmarkshistorien.

Denne båd fragtede
jøder til Sverige. Pres
sefoto. Thorkild Jensen.
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Nye brochurer og åbent hus
på Idrætsskolen!

El-scooter
Musvåge 4

Model Apollo 928 kabine

Motor 650-2200 W.
Batteri 2 x 90 AH.
Rækkevidde 55 km.

Motor 1000 W.
Batteri 2 x 100 AH.
Rækkevidde 40-50 km.

Kørestol Alfa-Flex

Kørestol Alfa 56

NY! Letvægts
sammenklappelig.
Vægt kun 23 kg.

Idrætsskolen er et undervisningstilbud for voksne med udviklingshandicap,
der går på skolen i et skoleår, i dagtimerne fra 9.00 til 14.00 hver dag.
Det nye skoleår begynder mandag den 16. august 2021, og slutter fredag den
24. juni 2022. Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center.
Informationsaften onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00-20.00
og åbent hus for alle interesserede ansøgere
torsdag den 28. januar 2021 kl. 09.00-14.00.

NU MED

Ansøgningsfrist fredag den 19. februar 2021.
E-S

PORT

Motor 200 W.
Batteri 2 x 6 AH.
Rækkevidde 25 km.

Motor 650 W.
Batteri 2 x 50 AH.
Rækkevidde 40 km.

• Køb, leje og finansiering.
• Besøg Danmarks største showroom.
• Bestil en gratis salgsfremvisning på din bopæl.
• Mere end 200 nye og brugte scootere.
• Køb direkte hos importøren.
• Service og salg i alle landets 98 kommuner.
• Officiel samarbejdspartner med Ældre Sagen.

Bestil gratis bog om
PEGASUS el-scootere.

FINANSIERING

Fra 250,- pr. måned.
Rentefrit og ingen
udbetaling.

86 sider fyldt
med gode tilbud
og informationer

Ring 70 27 27 18
,ǀŝĚŬŝůĚĞǀĞũϲϰ͕ϮϰϬϬ<ƆďĞŶŚĂǀŶEsഩͼഩdůĨ͘ϯϴϴϴϮϴϰϲഩͼഩŝŶĨŽΛŝĚƌĂĞƚƐƐŬŽůĞŶ͘ŶĞƚഩͼഩǁǁǁ͘ŝĚƌĂĞƚƐƐŬŽůĞŶ͘ŶĞƚ

HUSK!

Du kan handle døgnet
rundt på

harald-nyborg.dk
Følg os på

Se mere på www.pmpost.dk

Møder du nogen, som
har en DROPFOD?
Møder du nogen, som har
DROPFOD?
Dropfod er, når foden
ikke går fri fra gulvet.
Når du anvender en
Allard AFO, kan den hjælpe dig
med at opretholde balancen,
få en bedre gang, gå længere
strækninger og føle dig mere
tryg.
Besøg Allard AFO.com og
Getbackuptoday.com for at
læse mere om hvordan andre
personer har fået hjælp til et
mere aktivt liv ved at anvende
en Allard AFO.

Vil I vide mere?
Kontakt kundesupport 43 96 66 99,
info@camp.dk
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HANDICAPPARKERINGSKORT

Af Bente Rødsgaard

Handicapparkeringskort
og svindel
Der er mange myter om handicappareringskort. Handicapnyt har sat sig for at grave lidt i forestillingerne om de
113.435 stk. gyldige kort på landsplan

Jan Nielsen fra DHs
Brugerservice. Pressefoto.

links til avisartikler, hvor personer
med usynlige handicap fortæller
om, hvordan det er at blive
udskammet eller overfuset
af andre bilister i håbet
om, at dem der henvender sig tænker sig
lidt bedre om, inden
de dømmer deres
medmennesker.
Lige nu er der
113.435 stk. gyldige
parkeringskort på
landsplan.

Klare kriterier

H

ANDICAPPARKERINGS
KORT UDSTEDES PÅ må og
få, og de, der får dem, kan
sagtens gå rundt i supermarkedet i
timevis, og det vrimler med falske
kort. Det bør I gøre noget ved!
I Dansk Handicap Forbund modtager vi i løbet af et år en håndfuld
henvendelser med udsagn a la
dem ovenfor.
Vi svarer altid, at vi ikke har noget at gøre med at udstede dem,
og at der er strenge kriterier for
at få et kort, og hvis man vil vide
mere, så kan man gå ind på Danske
Handicaporganisationers Brugerservice, som udsteder kortene og
har en hjemmeside, hvor man kan
læse mere. Hvis tonen bliver lidt
skinger, kan Handicap-nyt sende

Handicap-nyt har talt med
Jan Nielsen fra DH's Brugerservice, og der får de også adskillige
henvendelser om, at kortene er alt
for lette at få, og at der svindles
med dem.
Hvorfor tror du, at nogen hidser
sig op over handicapparkeringskort?
”Det er svært at sige, men måske
hænger det sammen med, at der
bliver flere og flere biler i Danmark, og dermed sværere at finde
parkeringspladser. Vi får også flere
ansøgninger end før i tiden, fordi
nogle af de store årgange fra under og efter krigen er blevet ældre
og får bevægelseshandicap fx på
grund af nedslidning og sygdomme. Selve kriterierne er ikke blevet
ændret, de står i den bekendtgørelse, som vi arbejder ud fra. Man
skal have svært ved at bevæge sig
for at få et handicapparkeringskort,
men enkelte personer med fx PTSD

og autisme har også fået dem, men
de er meget få. Der er sket en fordobling af handicapparkeringskort
i de seneste ti år,” siger Jan Nielsen
og forsætter:
”Vi får også henvendelser, der
går på, at vi kaster dem i grams. Vi
kan også få henvendelser fra naboer, der spørger, hvorfor min nabo
har et kort, og det kan vi naturligvis
ikke besvare. Det er nok især, fordi
nogle har usynlige handicap, og
det undrer nogen, at man kan have
sådan et kort, hvis man godt kan
gå,” oplyser Jan Nielsen.

Falske kort og p-vagter
Er der mange falske kort i omløb?
”Nej, for år tilbage var det nemmere at kopiere dem, men nu har
de et hologram, og det er langt
sværere at kopiere. Problemet med
de falske kort ligger ret mange år
tilbage. De, der blev fanget med et
falsk kort, blev også sigtet for dokumentfalsk af politiet. Og bøden for
at holde ulovligt på en handicapparkeringsplads er dobbelt så dyr, som
en almindelig parkeringsbøde.”
Hvordan kan p-vagter kontrollere
handicapparkringskort?
”Vi sender hver morgen en liste
med alle de godkendte numre til
parkeringsselskaberne i Danmark
og til Sydsverige, og så kan de kontrollere, om det er et gyldigt kort,
der er i bilruden. Udløbsdato står
på forsiden, men fotoet af ejeren af
er på bagsiden. Det var et bevidst
valg, da mennesker med handicap
ikke vil udstilles. Men der kan være
stjålne kort, og hvis man får sit kort
stjålet, så skal man kontakte os øjeblikkeligt for at få det spærret samt
kontakte politiet.”
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Men hvad kan man bruge et stjålent kort til?
”Ikke så meget, da der er mange
p-vagter de fleste steder, men vi
har hørt, at man kan bruge det i fx

Skåne eller i butikscentre, hvor der
ikke er p-vagter. Så kan man optage en plads i et parkeringshus, men
vi ved det ikke med sikkerhed,”
siger Jan Nielsen.

Danske Handicaporganisationer
udsteder en lille velkomstpjece,
når man første gang for et kort. I
den står der således:

REGLER FOR BRUGEN
AF HANDICAP PARKE
RINGSKORTET

der er krav om betaling på par
keringspladsen, skal man betale
for den maksimale periode (f.eks.
betale for 2 timer på en plads
med 2 timers tidsbegrænsning),
men kan holde så længe som øn
sket. Hvis du parkerer kortere tid,
skal du kun betale for den tid, du
parkerer.
• Hvis der på selve handicap parke
ringsskiltet er angivet en tidsbe
grænsning, skal den overholdes
(husk at sætte p-skiven).
• I nogle byer skal der ikke betales,
når man parkerer på offentlig vej.
Det er gratis at parkere i byerne
København, Frederiksberg, Lyng
by-Taarbæk, Hillerød, Gudhjem,
Næstved, Odense, Svendborg,
Kolding, Esbjerg, Fredericia, Vejle,

Århus, Randers, Silkeborg,
Helsingør, Horsens, Aalborg
og Skagen. I disse byer skal du
blot placere dit handicap par
keringskort i forruden, når du
parkerer.
• Er der ikke en handicapplads,
eller er den optaget, gælder
samme lempelser, hvis du
parkerer på en alm. parkerings
plads.

• Reglerne gælder kun for par
kering på offentlig veje og
pladser. Hvis du parkerer et
sted, hvor et privat parkerings
selskab har kontrollen, skal du
følge deres regler. De private
parkeringspladser skal skilte på
pladsen (og på betalingsauto
mater).
• Du har ret til at parkere på de
afmærkede handicap parke
ringspladser.
• Parkeringskortet skal placeres
i forruden, så hele forsiden kan
ses udefra (OBS! Hvis serienr.
og start- og slutdato ikke er
synligt, så vil der blive givet
parkeringsbøder).
• Den blå side med handicap
symbolet skal vende opad.
• Der må ikke parkeres uden for
parkeringsbåsene, og hvor der
er standsnings- og parkerings
forbud.
• Du må parkere i 15 min.:
- på steder, hvor man normalt
må foretage af- og pålæs
ning
- på steder, hvor der er par
keringsforbud (hvor man
normalt må holde 2-3 min.)
- i gågader, hvor ærindekørsel
er tilladt og kun i det an
givne tidsrum.
• Du må parkere i 1 time på ste
der, hvor der 15 eller 30 minut
ters parkering. Husk at sætte
p-skiven.
• Du kan holde ubegrænset tid
på steder, hvor 1, 2 eller 3 ti
mers parkering er tilladt. Hvis
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Parkeringskortet kan også bruges
i udlandet.
DH's Brugerservice udsteder par
keringskort, ledsagekort, BroBizz
og nøgler til handicaptoiletter.
Læs mere https://handicap.dk/
brugerservice

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

RØDOVRE KØRESKOLE

Jagtvej 131 • 2200 København N
Tlf. 33 24 14 28
www.koekkenet.net
info@koekkenet.net

Frederiksborgvej 86
2400 København

KØREKORT MED OMTANKE
Rødovrevej 245 • 2610 Rødovre
Telefon 36 126 125 • www.rodovrekoreskole.dk


Få en professional rensning af dine sko • Køb kvalitets tilbehør til dine sko
Zippolightere
Alt i skoreparationer m.m. • Stokke • Skilte • Gravering

Rødovre Centrum 170 • 2610 Rødovre • Tlf. 36 41 11 79 • www.mrlihn.dk
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FORSKNING

Forskning øger
livskvaliteten for børn
med spastisk lammelse
En gruppe forskere på Aarhus Universitet forsker i børn med CP og ikke mindst i, hvordan
børnene oplever smerter, og hvordan de kan behandles
Af Line Kjeldgaard Pedersen, MD, Ph.D, Kirsten
Nordbye-Nielsen, PT,
Ph.D.Stud, Jakob Bie Granild-Jensen, MD, Ph.D.Stud og Bjarne
Møller-Madsen, MD, DMSci Clinical
professor.

V

ED BØRNEORTOPÆD
KIRURGISK AFDELING,
Aarhus Universitetshospital (AUH) er der en
forskningsgruppe ved navn Danish
Paediatric Orthopaedic Research
(DPOR), der gennem de senere år
har fokuseret på forskning inden
for gruppen af børn med spastisk
lammelse (cerebral parese (CP)).
Gruppens Ph.d.-projekter stiler
efter at optimere alle aspekter
af behandlingen af disse børn
ved blandt andet at undersøge,
hvordan smerter hos børn med
CP bedst diagnosticeres, måles og
behandles. Derudover undersøges
det, hvordan børnene kan undgå
brud og få nedsat knoglestyrke,
men også hvordan vi bedst kan
evaluere børnenes motoriske fremgang på videnskabelig vis.

Smertescoring hos børn
med CP
Det er ikke nemt at vurdere smerter hos børn med fysiske og kognitive handicap som fx CP. Børn
med svær CP kan have så udtalte
40 • HANDICAP NYT 5 - 2020

kognitive problemer, at de ikke
evner at udtrykke deres smerteniveau ved hjælp af velkendte
smertescoringsredskaber. Det at
kunne selvrapportere smerter er
normalt standarden, men da disse
børn ikke er i stand til det, så er
der behov for et nyt redskab til
smertescoring, som er klinisk anvendelig. Observationer og at se
på adfærdsmæssig smertescore
kan hjælpe disse børn til at vurdere deres smerter både i hverdagen og i forbindelse med træning
eller andre behandlinger. Smerter
i hverdagen kan fx stamme fra enten bevægeapparatet, mave-tarmsystemet eller tidligere kirurgiske
indgreb.
Børn med CP gennemgår ofte
kirurgiske indgreb, der medfører
udfordringer i smertebehandlingen både under indlæggelsen,
men også i rehabiliteringsperioden. Studier har vist, at smerter
efter operationer hos børn med
CP bliver vurderet mindre hyppigt end hos kognitivt normale
børn, og at børn med CP derfor
får færre smertestillede midler
end børn uden CP. Risikoen for
oversete og underbehandlede
smerter er derfor stor, hvilket kan
medføre forringet livskvalitet for
børn med CP.
Der er udviklet flere engelsksprogede smertescorings-

redskaber til børn med CP. Den
reviderede Face, Legs, Activity, Cry
and Consolability score (r-FLACC)
(på dansk ansigt, ben, aktivitet,
skrig og trøstelighed) er en international anerkendt smertescore
på grund af dens gode kliniske
anvendelighed, da den bygger på
individualisering af det enkelte
barns smerteadfærd, og fordi den
er inkluderende. Smerteadfærden
hos børn med kognitive handicap kan være atypisk og præget
af individuel adfærd og fysiske
symptomer. Derfor er det muligt
at tilføje det enkelte barns individuelle og atypiske smerteadfærd
til r-FLACC-scoren. Atypisk smerteadfærd kan fx være, at børnene
griner, synger, klapper eller kan
være vrede eller selvskadende. I
flere lande, inklusiv Danmark, har
der ikke eksisteret en systematiseret oversættelse af et smerte
scoringsredskab til børn med kognitive handicap.
Efter at have gennemgået litteraturen vurderer vi, at r-FLACCscoren er den mest anvendelige
smertescore, og vi har foretaget
en oversættelse og analyseret
r-FLACC-scorens pålidelighed og
dens videnskabelige gyldighed.
Det har betydet, at r-FLACC nu
anvendes rutinemæssig på flere
børneortopædkirurgiske afdelinger
i Danmark.

Behandling af knogleskørhed hos børn med CP
Børn med bevægelseshandicap i
form af svær CP har dobbelt så stor
risiko for at få et knoglebrud end
andre børn. Det skyldes, at børn
med et svært bevægelseshandicap
ikke kan stimulere knoglerne ved
at være fysisk aktive på samme
måde, som andre børn kan. Indholdet af kalk i knoglerne stiger
markant langsommere end normalt,
og derfor forekommer knoglebrud
hyppigt hos børn med CP.
Lige nu forsker vi i, om den medicin, som hjælper ældre mennesker
mod knogleskørhed, også kan bruges til at styrke knoglerne hos børn
med bevægelseshandicap. Forskningsprojektet er et medicinsk lodtrækningsforsøg, hvor deltagerne
behandles med aktiv medicin eller
placebo-medicin. For at udelukke
fejlkilder så ved hverken deltagerne eller behandlerne, hvem som får
hvad, ikke før projektets resultater
er gjort op.
Hvis ovennævnte projekt viser
en god effekt, kan det munde ud i
en forebyggende strategi for alle
børn med CP i Danmark, så knoglebrud måske kan undgås i fremtiden. Patienter med andre bevægelseshandicap kan muligvis også
få gavn af strategien. Resultaterne
af projektet forventes klar i løbet
af 2021.

Validering af motoriske test
af børn med cerebral parese
Børn med CP modtager gennem
mange år fysioterapi, ergoterapi,
træning og behandling. Børnene
udvikler sig gennem hele barndommen og ungdommen, og de har
løbende behov for træning, vejledning og hjælp for at kunne deltage
i aktiviteter, der har til formål, at de
bliver så selvstændige som muligt
og er aktive i dagligdagen.
Sundhedsstyrelsens kliniske
retningslinjer for fysioterapi-og ergoterapi til børn med CP har vist, at

forskningen på området er meget
begrænset. Samtidig viser erfaringer fra Cerebral Parese Opfølgnings
Program; CPOP i Danmark, at der er
store forskelle i de sundhedsfaglige indsatser og i de fysioterapeutiske tilbud, der tilbydes disse børn.
Derfor er der brug for forskning på
området for at udvikle metoder, der
kan anvendes i praksis, men også
at tilbuddene til børn med CP evidensbaseres og kvalitetssikres også
set i et internationalt perspektiv.
I vores forskningsgruppe har vi
derfor fokus på at validere de nyeste måleredskaber og at få disse
redskaber indarbejdet, så de kan
anvendes af alle fysioterapeuter,
der har med patientgruppen at gøre. Vi samarbejder på området med
internationalt anerkendte forskere,
bl.a. fra Holland Bloorview Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada,
og fra Sick Kids Hospital, Toronto,
Canada.

Perspektiver
Vi, som er med i DPOR gruppen på
Aarhus Universitet, synes, at vores
forskning er meget relevant. For
hvis der ikke er en klinisk forskning, kommer der ingen forbedringer for behandling af børn med CP.
I samarbejde med de øvrige nordiske lande samt canadiske forskere,
undersøger vi også, hvordan det er
at leve med CP, fx hvordan spastisk
lammelse påvirker sundheden,
mulighederne for uddannelse og at
få et job og set i et livsperspektiv.
Disse forhold er dårligt belyst i den
eksisterende faglitteratur. Endelig
er det også vigtigt, at området får
økonomisk støtte. For uden penge,
er der ingen mulighed for at frembringe ny viden til gavn for børn
med CP, så vi vil gerne opfordre
læserne til at støtte den kliniske
forskning inden for CP.
Læs evt. mere på Aarhus universitetshospital, AUH. Institut for
klinisk forskning ved Aarhus Universitet. www.dpor.dk
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MEDLEMSAKTIVITETER

Af Claus Jensen

Det virtuelle forsamlingshus

Dansk Handicap Forbund vil skrue op for begivenheder på
nettet

C

OVID 19-NEDLUKNINGEN
AF samfundet har øget den
sociale isolation og medført en stigende følelse af
ensomhed, især blandt borgere i en
sårbar situation, der skal passe på
sig selv.
Danske Handicaporganisationer
(DH) har på den baggrund søsat
indsatsen ’En hverdag med stærke
fællesskaber’, som på basis af midler fra Socialstyrelsen har fordelt
projektmidler til medlemsorganisationerne.

Undersøgelse
Mange af vores medlemmer har
deltaget i DH’s undersøgelse af
mennesker med handicap og deres
oplevelser med covid 19-restriktioner. Her svarer 40 % af vores
medlemmer, at de enten er helt
enig, enig eller delvist enig i, at:

’Jeg føler mig ensom og overladt til
mig selv som følge af situationen
med coronavirus og nedlukningen
af samfundet’. Det er et alt for højt
tal, og det er her, forbundet gerne
vil gøre en indsats.

Det virtuelle forsamlingshus
Dansk Handicap Forbund har
startet et projekt, som vi kalder
’Det virtuelle forsamlingshus’.
Konkret vil vi arrangere begivenheder på nettet, som både skal
være oplysende og underholdende. Et vigtigt element er at
tilbyde hjælp til lokalafdelinger
og specialkredse med at lave online-arrangementer. I en tid med
de skrappe covid-restriktioner,
så må mange lokalafdelinger indstille de traditionelle medlemsarrangementer, hvor man mødes
til debat, banko, fællesspisning,

musik mv.
”De lokale medlemsarrangementer har stor betydning for fælleskabsfølelsen og er den direkte
kontakt med medlemmerne. Derfor
er vi nødt til at tænke nyt. Arrangementer, der foregår på internettet, er naturligvis ikke det samme
som at mødes ansigt til ansigt, men
lad os prøve at tænke alternativt,
indtil vi kan vende tilbage til den
vante form for samvær,” siger Susanne Olsen, landsformand i Dansk
Handicap Forbund, om det nye
projekt.

Kom med dine ideer
Dansk Handicap Forbund har et
budget til Det virtuelle Forsamlingshus, så hvis din lokalafdeling
eller specialkreds har en idé til en
aktivitet, så kontakt Claus Jensen i
Dansk Handicap Forbunds sekretariat på claus@danskhandicapforbund.dk eller telefon 92 82 22 02.
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Af Mads Stampe. Foto: Privatfoto

Et los over benet
Bevægelsen Enmillionstemmer har givet stemme til mange
mennesker, som de etablerede organisationer har haft
svært ved at mobilisere. Spørgsmålet er, hvad organisa
tionerne kan lære af aktivisterne, og hvordan vi kan bruge
hinanden?

M

ONICA LYLLOFF ER efterhånden et kendt navn
på handicapområdet.
Hun har vundet flere
priser – senest Karnovs Nytænkerpris – for sit engagement og frontløber i kampagnen #enmillionstemmer, som hun startede sammen
med Dansk Handicap Forbund og
Muskelsvindfonden under valgkampen i 2019, og i facebookgruppen
enmillionstemmer, som i skrivende
stund har 24.792 følgere.
Hun debatterer livligt og engageret problemerne på handicapområdet i medierne og med politikerne,
og hun har effektivt gjort sig til
talskvinde for en stor og voksende
gruppe frustrerede personer, som
har handicap inde på livet.
Hun har også været med til at
stille borgerforslaget ’Handicapområdet skal væk fra kommunerne’,
som ved bladets deadline havde
rundet de 25.000 underskrifter.
Lykkes det borgerforslaget at få
50.000 underskrifter inden den 6.

februar, skal forslaget drøftes af de
folkevalgte i Folketinget.
Monica Lylloff er efter eget udsagn meget utålmodig. Når hun får
en idé, skulle den helst være udført
i går, og det er netop denne utålmodighed, der har drevet hende
til det engagement, hun lægger for
dagen. Den er også medvirkende
til, at hun ikke har kastet sine
kræfter ind i de mere etablerede
handicaporganisationer og diagnoseforeninger.
”Jeg har ikke tid og tålmodighed
til, at der skal tages alle mulige
skridt først. Jeg vil ud over stepperne med det samme,” fortæller
hun, da Handicap-nyt fanger hende
på en telefon.
Hun ved, at hun og den bevægelse, hun repræsenterer, har brug
for organisationerne, og at organisationerne har brug for hende, og
det ønsker hun heller ikke at pille
ved. Organisationerne har hørringsret og bliver dermed inviteret med
til det politiske forhandlingsbord.

Det gør hun og #enmillionstemmer
ikke. Men hun repræsenterer noget
andet: Det folkelige pres.
Med det i ryggen ønsker hun at
sætte en fed streg under, at der er
problemer på handicapområdet,
som kræver handling nu, og hun
kan være med til at få flere til at
indse det og kaste sig ind i kampen. Også selvom det ikke foregår
i medlemsorganisationer som fx
Dansk Handicap Forbund, mener
hun.
”Mange politiske ændringer er
sket efter et massivt pres fra befolkningen. Selvom I som organisationer har været i gang længe, så
får det en anden vægt, og så kan I
få plads til at gøre det arbejde, som
I skal,” siger hun.

Bliv tydelige
Monica Lylloff fremsatte sit første
borgerforslag sidste år. Det handlede om at give folk en socialerstatning, hvis en kommunes afgørelse
blev underkendt i Ankestyrelsen.
Men forslaget var for kompliceret;
for svært at læse og forstå, og
derfor faldt det. Det lærte hun af,
fortæller hun.
Derfor endte det forslag, hun
kæmper for i dag, med en mere
slagkraftig og provokerende over-

Kommentar til artikel fra Susanne Olsen

I

DANSK HANDICAP FORBUND
sætter vi meget stor pris på det
arbejde, som #enmillionstem
mer udfører. Særligt vil jeg
fremhæve samlingen af de mange,
der på meget kort tid, støtter op om
handicapsagen– noget som medvir
kende til, at handicapsagen kom på
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dagsordenen i forbindelse med Fol
ketingsvalget i 2019. Derfor har vi
fra starten støttet initiativet, og det
gør vi også, hvor bevægelsen nu
senest har indsamlet en lang række
vigtige vidnesbyrd fra mennesker
med handicap og deres pårørende,
som bekræfter det billede, vi ser i

vores daglige rådgivningsindsats
og kontakt med vore lokale tillids
valgte over hele landet.
Vi arbejder for det samme mål,
men vi ser nogle gange forskellige
løsninger på vejen derhen.
Vi tror ikke, man løser problemet
ved at placere myndighedsopga

I maj måned 2019
tonede Monica
Lylloff frem på
Facebook med
dette billede. Det
blev starten på
bevægelsen En
millionstemmer,
som siden har
fået knap 25.000
følgere på Face
book.

skrift, som er nem at afkode.
”Jeg mener virkelig, at handicapområdet ville have det bedre, hvis
det blev fjernet fra kommunerne.
Men det er samtidig en besked til
organisationerne. Et los over benet.
I skal blive mere konkrete og ikke
være så bange for at provokere,”
siger hun.
Hun oplever, at meget af det arbejde, som organisationerne laver,
bliver for uigennemsigtigt. Er man
bange for at blive uvenner med nogen? Eller er man bare medløbere
på politikernes dagsorden? Det er
nogle af de spørgsmål, hun nogle
gange sidder tilbage med, og som
hun også oplever blandt de mennesker, hun taler med og hører fra.

På den baggrund har hun et godt
råd til organisationerne:
”Stil spørgsmål, vær nysgerrige.
Og husk at kommunikere det, I arbejder for og med.”
Hun oplever nærmest dagligt at
blive ringet op af mennesker, som
ønsker hendes hjælp i en konkret
sag. Hendes første spørgsmål er
altid, om personen er medlem af en
organisation. For det meste er det
ikke tilfældet, og de fleste aner heller ikke, hvilken af organisationerne
de skal søge henimod. Det efterlader
dem i en situation, som kunne være
undgået, mener Monica Lylloff.
”Mange af jer kan blive bedre til
at markedsføre jer på, hvad det er,
I kan tilbyde mennesker, som ikke

ven langt fra borgerne. Der skal
rettes op på kommunalreformens
alvorlige fejl, og det skal ske med
en bæredygtig løsning, som bygger
på solide analyser og endegyldigt
fjerner årsagerne til, at kommunen
i dag ikke løser opgaven tilfreds
stillende. Fx det uholdbare i at
kommunen både vurderer og fi
nansierer på samme tid. Læs mere
om dette på side 13.

Det er vigtigt for mig at under
strege, at vores politik formuleres
af forbundets politiske udvalg i en
demokratisk proces, og derfor kan
vi alene yde støtte til forslag, som
flugter med den linje, som læg
ges af vores tillidsvalgte. Derfor
inviterer vi også #enillionstemmer
og andre grupper til, på et tidligt
stadie, at dele deres synspunkter
med vores politiske udvalg, da det

kender jer i forvejen. Hvad er det
fx for en type rådgivning I tilbyder?
Hvis det bliver gjort helt klart, så er
det nemmere at finde rundt i, hvis
man kommer udefra,” mener hun.
Monica Lylloff var inviteret til at
sidde med i panelet i en åben høring
i Folketingets Social- og indenrigsudvalg den 11. november. Høringen
kan ses på Folketingets hjemmeside.

Landsformand Susanne
Olsen. Foto: GUA Studio.
er
vig
tige
input til vores
arbejde. Jeg tror nemlig på tanken
om, at vi er stærke, når vi forener
vores kræfter.
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Af Bente Rødsgaard. Tegninger: Molly Wittus Nørager.

En digital og
næsten tavs kongres
Den livlige debat, de mange hyggelige stunder og festmid
dagen med taler, som er faste elementer til forbundets
kongresser, havde corona epidemien sat en stopper for

K

LING – SÅDAN lød det, hvis
man har lyd på sin indbakke, når der kommer en
mail, og det var næsten den
eneste lyd, som de kongresdelegerede kunne opleve til den digitale
kongres, og så ikke helt alligevel, for
der var også enkelte videoer i det
materiale, som ankom i indbakken.
Ellers var det en tavs kongres, der
foregik hjemme foran skærmene
hos de delegerede. Det kunne ikke
være anderledes, da coronaepidemien havde udløst et forbud mod
store forsamlinger.
Kongresmaterialet bestod af
beretning, regnskaber, enkelte
indkomne forslag og præsentationer af kandidater i forbindelse
med valg af hovedbestyrelse og til
hovedkassererposten. De delegerede kunne stille spørgsmål enten
pr. telefon eller via mail, men det
skete kun et i meget lille omfang.
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Selve afstemningerne foregik
elektronisk.

Tilbageblik på de seneste år
Det var syvende gang, at landsformand Susanne Olsen afgav kongresberetning. Og hun syntes, at der
var sket meget i de år. Ikke mindst
at forbundet arbejdede målrettet
med sine syv kerneværdier:
• Vi er det rummelige forbund for
alle med bevægelseshandicap
• Vi er det nødvendige talerør og
den vedholdende vagthund
• Vi er medlemmernes kompetente
rådgiver og støtte
• Vi er brobygger i mellem det offentlige, det private og det civile
samfund
• Vi er en del af handicapbevægelsen og samarbejder både lokalt,
nationalt og globalt
• Vi er et medlemsstyret forbund
med tro på fællesskabets styrke

og muligheder
• Vi er stolte af vores rødder og resultater og udvikler os i takt med
tiden og medlemmerne
De syv kerneværdier har ledt
mod det overordnede mål: Et liv
med lige muligheder.
I kongresberetningen gjorde
landsformanden status over, hvad
der var sket i den seneste kongres
periode.
Her fremhævede hun især, at
det var lykkedes forbundet at nedbringe meget gæld og samtidig udvikle nye forretningsområder, også
selvom der stadig er økonomiske
udfordringer, så er håbet, at det nu
for alvor vender i de kommende år.
Selve forbundet er et forbund,
der lægges mærke til, ikke mindst
fordi forbundet har meget faktuel

DE BLEV VALGT:
Landsformand: Susanne Olsen.
Næstformand: Rikke Kastberg Pedersen.
Hovedkasserer: Chanette Holst.
Valgt til hovedbestyrelsen på kongressen: Lena Niel
sen, Inger Steen Møller, John Sørensen, Ulla Trøjmer og
Claus Bjarne Christensen.
Suppleanter: Rie Rasmussen, Jens Grønskov og AnnKatrine Kviesgaard.

viden. Dog har forbundet oplevet
en lille nedgang af medlemmer, så
i de kommende år er det vigtigt at
tænke i nye baner for at få flere
medlemmer.
Rådgivningstilbuddet til medlemmer er er en stor succes, og
mange medlemmer søger hjælp til
at finde en vej i paragrafjunglen.
Forbundet besvarer omkring 1300
henvendelser om året. Ingen sager
er ens, men nogle emner går igen,
fx drejer en stor del af henvendelserne om udfordringer med
bilstøtte, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), merudgiftsdækning,
hjælpemidler, hjemmepleje og
boligændringer. 70 pct. af de sager,
som rådgivningen hjælper med, får
et positivt resultat for medlemmet.
Til at bakke rådgivningen op er der
et frivilligt bisidderkorps, som hjalp
192 medlemmer fx ved at deltage i
vanskelige møder med kommunen.
Et andet fokuspunkt er FNs verdensmål, som både politikere og
erhvervsliv arbejder med at implementere. Det samme gør Dansk
Handicap Forbund, ikke mindst
i udvalgene. Nogle af målene
drejer sig om bæredygtige byer
og bekæmpelse af fattigdom. Et
overordnet motto er ”Leave no one
behind” – og det kan også bruges i
et handicapsammenhæng.
I kongresperioden kom der et
regeringsskifte, og i det politiske
landskab er der kommet mere lydhørhed overfor mennesker med

handicap. Græsrodsbevægelse
enmillionstemmer har også gjort
sit til at få borgerne og politikerne
til at forstå nogle af de vanskeligheder, som ikke mindst børn med
handicap og deres forældre oplever. Mange kommuner laver mange
fejl på handicapområdet, det viser
fx tal fra Ankestyrelsen. Dansk
Handicap forbund går gerne i dialog med politikerne, og lige nu er
vi i gang med flere dialoger fx om
merudgiftsdækningen og hjælpemiddelområdet. Forbundet håber
ikke, at coronaen lukker helt ned
for de nye initiativer og innovation,
som der er så stort et behov for på
handicapområdet.
2020 har i høj grad været præget
af restriktionerne på grund af corona-epidemien, så mange aktiviteter
har været stoppet, og det har betydet isolation for mange af medlemmerne, så lige nu arbejder forbundet intenst med
nye værktøjer og
arbejdsmetoder,
som kan
støtte medlemmerne til at
mødes digitalt.
Endelig fremhævede landsformanden i sin beretning, at forbundet
har oparbejdet et
godt renomme, og

vi er ofte til møder på Christiansborg og har i perioden afgivet 16
høringssvar.
Hun fremhævede også forbundets
projekter og konsulentydelser, fx
projektet ’Fjern barriererne’, som
har affødt en række nye projekter,
som samlet set har betydet, at mennesker med handicap har fået job
eller er kommet i uddannelse, da
dem, der arbejder i kommunerne, er
blevet gjort opmærksomme på de
muligheder og regelsæt, der er. Vi
har bidraget i 20 konkrete kommuner og i et af projekterne ’De små,
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de mellemstore og de lokalt ansvarlige’, kom 154 personer i arbejde
og 392 i virksomhedspraktik. Konsulentindsatsen i ’Det rummelige
arbejdsmarked 2.0’, betød, at 275
kom i ordinært job, 32 i fleksjob, 29
i løntilskudsjob, 32 i uddannelse og
275 i virksomhedspraktik. Tallene viser tydeligt, at en håndholdt indsats
med forståelse for målgruppen har
betydning.
Landformanden så frem til, at det
vigtige arbejde kan forsætte ikke
mindst med at udvikle organisationen og give plads til nytænkning.
Den gode dialog er vejen frem,
mener landsformanden: ”Jeg bliver

af og til spurgt til, om ikke vi skal
være mere aktivistiske og vrede?
Det er min klare opfattelse, at vi er
bidske, når det er
nødvendigt, men
det er samtidig
min opfattelse, at
vores konstruktive
og samarbejdende
tilgang rent faktisk
giver os en større
vægt. Frem for at
råbe højt, vil jeg
hellere være den
respekterede samarbejdspartner,
som har kant, men

KONGRES 2020

som sidder med ved forhandlingsbordene,” skrev Susanne Olsen i
sin beretning.

Af Susanne Olsen, landsformand

En dedikeret forbunds
forkæmper takker af
Normalt hædres afgående medlemmer af formandsskabet på behørig vis
på forbundets kongres. I år stoppede en unik forkæmper for forbundet – ho
vedkasserer Erna Christensen – efter 16 år på den krævende post som hovedkasserer. CO
VID-19 og elektronisk kongres umuliggjorde den afsked, som jeg havde ønsket – i stedet
bliver det en tak her i Handicap-nyt

S

OM MEDLEMSSTYRET FOR
BUND er Dansk Handicap
Forbund en helt unik størrelse, som består af mange
forskellige mennesker, som i demokratisk forening driver en organisation. Der er mange hensyn og interesser, og det at drive en medlemsstyret organisation i omskiftelige tider
er en stor udfordring. Vi er under et
konstant økonomisk pres, samtidig
med at medlemmerne har behov for
vores hjælp, støtte, fællesskab og
stærke netværk.
Erna har været særdeles aktiv –
både på tilgængelighedsområdet,
i det lokalpolitiske arbejde og på
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posten som hovedkasserer. Trods
store økonomiske udfordringer på
forbundets vej, har Erna været en
solid klippe, som har stået på mål
for svære beslutninger, men altid
med medlemmernes ve og vel for
øje. Erna har haft et solidt blik på,
at vi skulle fastholde vores fokus
på kerneydelsen – at sikre et liv
med lige muligheder – og har med
sin helt personlige rolige facon indgydt ro og tillid, men også beredvilligt svaret enkelt og kompetent på
de tillidsvalgtes spørgsmål.
Som hovedkasserer står man ofte
i skudlinjen, men det har Erna taget
i stiv arm – hele tiden med sigte

på forbundets bedste. Erna står for
ordentlighed og respekt for den
fælles sag, og hun er et af de mennesker, som vi andre kan lære af og
blive inspireret af i vores virke.
Jeg glæder mig over vores
samarbejde, og nu, hvor
stafetten er givet videre,
sender jeg en kæmpe
tak for den indsats,
som Erna har leveret
som hovedkasserer.
Jeg håber, at Erna
fortsat vil være at
finde i forbundets
rækker af forkæmpere
for handicapsagen.

KONGRES 2020

Af Mads Stampe

Her er den nye hovedkasserer
Chanette Holst er valgt som ny hovedkasserer. Hun ser frem til at komme dybt ind i for
bundets økonomi i den nye rolle, hvor åbenhed skal være nøgleordet

Foto: Mads Stampe.

C

HANETTE HOLST ER valgt
som ny hovedkasserer i
Dansk Handicap Forbund.
Det stod klart efter afstemningen i oktober på forbundets virtuelle kongres. Hun blev valgt med
78 ud af de i alt 109 afgivne stemmer. Der er med andre ord massiv opbakning til Chanette
som ny hovedkasserer.
”Jeg er både overrasket, taknemmelig og ydmyg
over, at jeg fik
så mange stemmer. Og jeg
skal gøre mit
allerbedste for
at leve op til
den tillid de tillidsvalgte har vist

mig,” fortæller hun til Handicapnyt.
Chanette Holst ser meget frem til
det kommende arbejde, som blandt
andet fortsat bliver med fokus på
at få kørt den økonomiske genopretningsplan til dørs, samtidig med
at hun også ønsker at bidrage til
den vigtige forretningsudvikling i
forbundet.

Spørgsmål er altid
velkomne
Som hovedkasserer ser Chanette
Holst, som én af sine vigtigste opgaver, at være i tæt kontakt med
de tillidsvalgte i lokalafdelingerne
og specialkredsene. De skal vide,
at hun altid er klar til at svare på
spørgsmål, og at ingen spørgsmål
er for små, fortæller hun.

”Det er en yderst kompliceret
økonomi, som umiddelbart kan
være svær at få overblik over, når
man ikke kender alle detaljer. Og
derfor skal de tillidsvalgte selvfølgelig altid have mulighed for
at stille spørgsmål, og jeg vil altid
vende tilbage. Jeg ønsker åbenhed, og det vil jeg efterstræbe,”
siger hun.
Chanette Holst sidder i sin rolle
som hovedkasserer også med i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, hvor hun vil arbejde for et
konstruktivt og positivt samarbejde
fremadrettet.
Desuden er Chanette Holst fortsat formand for NordVest afdeling i
Nordjylland, og er desuden uddannet bisidder og tilgængelighedsvejleder.
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Af Mads Stampe

Ree Park modtager Dansk
Handicap Forbunds
Arbejdsmarkedspris 2020
Traditionen tro blev der uddelt en arbejdsmarkedspris i forbindelse med kongressen

Foto: Mads Stampe.
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D

ANSK HANDICAP FOR
BUNDS Arbejdsmarkedspris 2020 gik til Ree Park
for deres arbejde med at
sikre unge mennesker en hverdag
med mening, hvor rummelighed og
krav går hånd i hånd.
”Jeg synes, jeg hører til her. Og
det er rart at føle, at man hører til
et sted,” siger Tobias. Han har efterhånden været flere tilbud igennem via Syddjurs Kommune, men
hidtil er der ikke noget, der har virket. Han har haft svært ved at finde
fodfæste i de fællesskaber, som
han har været en del af tidligere,
og følt, at hans ADHD-diagnose har
fået for meget plads. Diagnosen
har fyldt mere end godt er, mener
han.
Men sådan er det ikke i Ree
Park, hvor han for tre måneder siden startede et praktikophold. Og
netop dét er en af grundene til, at
safariparken i Ebeltoft modtager
Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2020. Det fortæller
Inger Steen Møller, som er formand
for Dansk Handicap Forbunds arbejdsmarkspolitisk udvalg, i forbindelse med overrækkelsen.
”Virksomheden er i den grad
gennemsyret af, at man vil gøre
noget for andre, og at man gør det
i fællesskab. Ree Park har blik for,
at der er nogen, der har brug for en
ekstra indsats for at komme ind på
arbejdsmarkedet,” lyder det
blandt andet i begrundelsen fra Dansk
Handicap Forbund.

Det giver mening
Ree Park startede deres indsats
med ungeteamet for lidt over et år
siden, og det var i udgangspunktet
tænkt som en indsats, hvor de unge, som havde svært ved at finde
fodfæste i livet og på arbejdsmarkedet, kunne komme i et forløb på
13 uger.
Men flere af de unge har været
der i mere end et år, og det er fordi,
det giver mening, fortæller Kamilla
Hanberg Hansen, der er ungementor i Ree Park, og som er leder for
det ungeteam, som parken modtager arbejdsmarkedsprisen for.
”Det handler ikke om, hvor
mange vi får igennem vores forløb.
Det handler om, hvor robuste de
bliver,” fortæller hun og fortsætter.
”Mange af de unge, der kommer
her, kommer med diagnoser. Og de
har fået lov at fylde rigtig meget i
deres liv, inden de kom her. Vi har
med nogle unge mennesker at gøre, som i den grad trænger til nogle
gode øjeblikke. Det er ønsket, at de
kommer herfra med mod på livet
og ny fortælling om sig selv,” fortæller hun.
En stor del af succesen ligger i, at
de unge mennesker bliver en del af
en rigtig arbejdsplads, hvor krav og
godt sammenhold går hånd i hånd.
”Vi behandler dem med værdighed og ligeværd. Det er supervigtigt, og det er også det, de unge
giver udtryk for: de er stolte af at
være en del af den her arbejdsplads,” siger hun.

de
medarbejdere i
kommunen, som sammen har fået
idéen og ført den ud i livet,” siger
han.
Samme stolthed sidder Kamilla
Hanberg Hansen tilbage med efter
overrækkelsen.
”Det er et kæmpe skulderklap til
de unge, for det er deres proces
det her. De er stolte og glade, og
prisen fortæller dem, at de har noget at vise og komme med. Det er
vi alle sammen meget glade for,”
fortæller hun.
Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris blev uddelt
første gang i 2008. Prisen er et
symbolsk skulderklap til en virksomhed, som blandt andet viser
rummelighed og er med til at nedbryde fordomme om mennesker
med handicap på arbejdsmarkedet.
På Handicap-nyt EKSTRA kan
man se en video fra prisoverrækkelsen.

Stolte modtagere
De unge mennesker, som bliver en
del af Ungeteam i Ree Park, visiteres fra Syddjurs Kommune. Og her
er Gunnar Sørensen, som er formand for udvalget for erhverv og
beskæftigelse i Syddjurs Kommune,
utrolig stolt af at modtage prisen
fra Dansk Handicap Forbund.
”Det er en anerkendelse, man
sjældent får. Jeg synes, det er rigtig
godt gået af både Ree Park og af
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KONGRES 2020

Af Jeppe S. Kerckhoffs

Fremtidigt arbejde – ny forenklet
strategi og konkrete mål
Kongressens faste punkt om fremtidigt arbejde har normalt karakter af en slags
forsamlingshusdebat, hvor hele salen debatterer, hvad man gerne vil fokusere på de
kommende to år. I år blev det en meget anderledes, men alligevel en inddragende proces

E

N ONLINE KONGRES gav
anledning til hovedbrud, for
normalt er det et vigtigt element på kongressen, at hele
salen får mulighed for at debattere
under punktet fremtidigt arbejde.
Det store spørgsmål var derfor, hvordan vi kunne lægge en kurs for det
fremtidige arbejde, som tog afsæt i
den virkelighed, som forskellige dele
af forbundet oplever lokalt.
Til alt held havde vi i forvejen
igangsat en proces, som skulle forberede grundlaget for kongressens
debat om fremtidigt arbejde. Processen gik på to ben – dels en forenkling af forbundets strategi og dels at
forberede en række målsætninger
for arbejdet i den kommende kongresperiode, som bygger på ønsker
fra et repræsentativt udvalg af tillidsvalgte i forbundet – nemlig interview med ni lokalafdelinger og tre
specialkredse om erfaringer, forbundets strategi og fremtidsdrømme.
Da det blev besluttet, at kongressen ikke kunne gennemføres på
normale vilkår, stod vi derfor med
et materiale, som byggede på så
bred forankring, at det kunne stemmes igennem elektronisk.

Revideret strategi
2020-2024
Først og fremmest har kongressen
nu stemt en revideret strategi igennem. Den oprindelige strategi har
været fungerende siden 2012 og
er revideret i 2016. Interviewrunderne har vist fortsat stor tilslutning til strategien, men også ønske
om at forenkle den.
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Der ligger derfor nu en markant
forenklet strategi, hvor fem sider
tekst er fjernet og nu endnu skarpere fokuserer på, hvem vi er. Hvad
vores mål er (et liv med lige muligheder) og så vores værdisæt, som
er vores fælles ide om, hvordan vi
skal arbejde på tværs af forbundet.
Vi har tilføjet nyt om, at viden er
vores råstof, og at vi arbejder på at
indfri verdensmålene. En anden ny
ting er, at der ved hver værdi er tilføjet nye meget konkrete og handlingsanvisende punkter, som giver
eksempler på, hvad man som medlem eller tillidsvalgt kan gøre for
at udleve værdien. Et eksempel fra
værdien om, at vi er et rummeligt
forbund for alle med bevægelses
handicap, er, at vi altid prøver at få
talt med nogen, som vi ikke har talt
med før. Et andet kunne være værdien om, at vi er medlemmernes
talerør og vagthund, hvor vi siger,
at vi altid sikrer os, at vores oplevelser af udfordringer i hverdagen
altid fortælles videre til nogen, som
kan gøre noget ved dem.

Målsætninger 2020-2022
I tillæg til strategien har kongressen
også vedtaget et såkaldt målsætningspapir, der som noget nyt sætter konkrete mål for arbejdet i den
kommende kongresperiode – både i
forhold til organisationsudvikling og
på de forskellige politiske områder.

Medlemskampagne og støtte til afdelingerne
Fx har kongressen vedtaget, at der
skal gennemføres en landsdæk-

kende medlemskampagne, der skal
igangsættes nye former for frivillighed, ydes støtte til det lokale
arbejde og sættes turbo på anvendelsen af online værktøjer for at
knytte forbundet tættere sammen
på tværs.

Nye fokusområder i udvalgene
Herudover har de enkelte fagudvalg sat nogle klare pejlemærker
for politiske resultater og metoder
– fx på SAPU’s område, hvor ønsket
er, at vores medlemmer skal omfattes af og mærke forbedringer i
kraft af den specialeplanlægning,
som regeringen har igangsat. Eller på BTPU’s område, hvor man
eksempelvis vil have særlig fokus
på tilgængeligheden i offentlig
transport og adgang til naturen.
Eller uland, som aktivt ønsker at
bygge bro imellem vores arbejde
i Danmark og i syd. Med disse mål
sætter vi en klar ramme for vores
arbejde de kommende to år, og vi
får mulighed for meget konkret at
gøre status ved næste kongres og
dermed måle resultaterne af vores
fælles arbejde.
Strategien kan læses på hjemmesiden.

Mikkels opråb er:

Jeg vil have flere eventyr,
og mere rock’n roll!!
Og plads til forskel!
Ikke kun i teorien, men også i praksis.
Mikkel efterlyser et samfundsmæssigt
åbent, tolerant og skabende syn på livet.
De politiske hensigtserklæringer
skal følges op med handling, drive,
knofedt og viljen til at tænke nyt.
Mikkel har noget at have det i.
Gentagne gange i eget liv, har han ageret foregangsmand
for dét, som uvidende betragtninger kan forfalde til at tro,
er umuligt.
Mikkel lykkes med at handle på sit drive og skabende syn på
livet. I 2001 rejste han til Liverpool, og studerede til skuespiller.
Sidste år fejrede vi hans plade-release med hans nye album
”Built for Comfort” – han er nemlig også musiker. Og nu går
rygtet, at han går efter at interviewe B.S. Christiansen om dét
med viljen til at lykkes.
- Mikkel Lund, Borger i Din Hjælperordning

Vi skaber muligheder, hvor du troede,
der ingen var!

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!

FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
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