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topmoderne
og helt
nyrenoverede
huse

Førsteklasses ferie…
Feriebyen ligger midt i naturen og kun 100 meter fra Grenaa
Strand. Hele feriebyen er til mindste detalje indrettet med henblik på at lette opholdet for mennesker med særlige behov.

Højskoleophold uge 26

Pinseferie

Se program på
www.dronningensferieby.dk
Pris for en uge kr. 6.048,-

3 overnatninger kr. 2.775,Prisen er for op til 5 personer inkl. slutrengøring. El og varme afregnes efter
forbrug. Hjælpemidler kan bestilles.

Dronningens Ferieby 1
DK-8500 Grenaa
Telefon +45 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk
www.dronningensferieby.dk

Rummelige og
funktionelle feriehuse
» Soveværelse med 2 elevationssenge
» Badeværelse med gulvvarme,
fastmonteret badebænk og
flere hæve/sænke funktioner
» Værelse med udtræksseng
(140 cm bred) og en køjeseng
» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/
sænke spisebord, køkkenbord
» Gæstetoilet og gang
» Terrasse med havemøbler
» Egen P-plads
Nyhed: 4 huse har loftlift

Ferie uden forhindringer

Frihed til at komme rundt hvor som helst

EKSTRA

E-move, indbygget motor i hjulet. Den
tager dig hen hvor du vil og på dine
præmisser. Brug drivringene som du
plejer, men nu med ekstra kraft.

SIKKERHED

E-Drive, indbygget motor i hjulet, styret
med joystick for simpel håndtering af
stolen.

Hos Langhøj har vi udviklet et nyt afrullestop. Så man ikke kan køre ud på
liften medmindre den er helt oppe. Kontakt os og få en demonstration.
Scan og se flere
innovative hjælpemidler.

Innovative
hjælpemidler
Eller besøg www.langhoej-live.dk

Kom ud og køre
Hos os er et handicap ingen hindring for at komme ud og køre og vi
opbygger i alle bilmærker. Vi har over 35 års erfaring med indretning af
handicapbiler, uanset om det er en standard eller special løsning. I dit
lokale Langhøj bilhus, er der et bredt udvalg af de mest anvendte biler
til afprøvning. Så kom ind og få en uforpligtende bilsnak.

Aarhus
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Tlf. 87 41 10 40
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Kolding
Albuen 70
6000 Kolding
Tlf. 27 14 49 14

København
Fjeldhammervej 23
2610 Rødovre
Tlf. 43 43 00 66

Martin
Fog (Vest
(Vest Danmark)
Danmark)
Martin Fog
Tlf.
20 77
77 52
52 38
38 eller
eller
Tlf. 20
martin@langhoej.dk
martin@langhoej.dk
NY ADRESSE

Aalborg
Jellingvej 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 87 41 10 50

Scan og se flere innovative hjælpemidler. Du er velkommen til at
Kontakt
enen
af vores
konsulenter
for en
kontakte
af vores
terapeuter
fordemonstration:
en demonstration:
Thomas
Danmark)
Thomas Hansen
Hansen (Øst
(Øst Danmark)
Tlf.
Tlf. 20
20 77
77 44
44 99
99 eller
eller
thomas.hansen@langhoej.dk
thomas.hansen@langhoej.dk

Odense
Se mere
på www.langhoej-live.dk
Bramstrupvej 27
5792 Årslev
Tlf. 87 41 10 40

www.langhøj.dk
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Dette retoriske spørgsmål stiller forbundets første formand Rasmus Rasmussen
i anden udgave af medlemsbladet fra
1926. I artiklen argumenterer han for,
at mennesker med handicap har en helt
unik erfaring og ekspertise, som skal
inddrages, hvis man vil finde de rigtige
løsninger, som muliggør, at vi både kan
leve et godt liv og samtidig blive aktive
samfundsborgere. Rasmus Rasmussen argumenterer også for, at udenforstående
aldrig vil kunne opnå den ekspertise,
som vi besidder, og dermed foregriber
han den tænkning, der ligger i moderne
brugerinddragelse.
Netop nu nyder vi, at foråret har meldt
sin ankomst. Vintertristessen fortager sig,
mens vi ser frem imod en dejlig sommer
og et begivenhedsrigt handicappolitisk
år.
Et folketingsvalg er under opsejling,
og det nu parkerede lovforslag om en
revision af serviceloven vil komme op til
fornyet forhandling. Da det første forslag
blev fremsat over årsskiftet, faldt det til
jorden med et brag, fordi man ikke havde
inddraget os og derfor landede på et resultat, som var absolut uacceptabelt for
handicaporganisationerne og flere andre
interessenter.
Selve kernen i forslaget var at putte
borgerne i kasser og dermed bevæge sig
væk fra den individuelle tilgang, hvor
man tager udgangspunkt i den enkeltes
helt unikke situation. Denne ’kassetænkning’ ville – kombineret med en stigende
tendens til lokalt at stirre sig blind på
kvalitetsstandarder – medføre et helt
uoverskueligt pres på den individuelle
tilgang til den enkelte borger. Både i
forhold til folketingsvalg og revision af
serviceloven mener vi derfor, at der er et
behov for at markere, hvor vigtigt det er,

at møde den enkelte borger som en helt
unik og individuel person med en sag.
I dette år, hvor forbundet fejrer sin
90 års fødselsdag, synes jeg derfor, det
er passende at huske på, at Rasmus
Rasmussens tanker fra 1926 stadig er
højaktuelle. De kommende ændringer af
serviceloven kræver inddragelse af borgerne. Tager man dette princip alvorligt,
så tror jeg på, at vi i fællesskab kan opnå
nogle gode løsninger, som er mere langtidsholdbare og spiselige, end det der i
første omgang blev lagt frem.
Jeg sender derfor en venlig tanke til
vores første formand, når jeg siger: Den,
der forsøger at tage beslutninger om os
– uden os, træffer de forkerte beslutninger, og resultatet bliver kortsigtet, og
dermed hverken godt for borgeren eller
samfundet som helhed!
Så kære politikere – vi er klar til at
samarbejde og gå konstruktivt til værks
– er I?
Jeg ønsker alle et godt forår!

Susanne Olsen
Landsformand
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HJÆLP TIL AT FÅ PILLER UD AF PAKNINGER
AGGREGAT
GØR BILEN FLEKSIBEL
Opfinderen, automekanikeren og kørestolsbrugeren Max

Det kræver ikke nogen større ombygning. En bil kan forbe-

Birkelund har et firma ved navn AutoMax, som har speciali-

redes til det på ca. fire timer. Herefter kan bilen bruges af fx

seret sig i handicapbiler. Han har opfundet et aggregat, der

en hjælper eller kæreste på normal vis, og så kan aggrega-

kan gøre en almindelig personbil fleksibel, så den både kan

tet sættes på, når personen med handicap skal køre bilen.

bruges af en kørestolsbruger og en person uden handicap.

Pressefoto: AutoMax

Aggregatet monteres

Max Birkelund er netop vendt hjem fra USA, hvor han har
indledt et samarbejde med udlejningsfirmaet Hertz. Det

ved siden af ratstam-

nye ved Max Birklunds aggregat er, at det kan monteres i

men, uden at man skal

nye biler, som har aribacken placeret anderledes, end det

afmontere en airback,

var almindeligt for år tilbage. De aggregater, man har i USA,

og det kan justeres op

kan kun bruges på ældre typer af biler, og kunderne vil hel-

og ned og tilpasses

lere køre i nye biler. AutoMaxs aggregat kan påmonteres

brugeren, og velmonte-

i alle de mest gængse og nye biler. Nu håber han på, at få

ret kan man styre bilen

lanceret ideen til biludlejningsfirmaer i Danmark. Du kan

udelukkende med

se et lille indslag fra TV Syd på AutoMaxs hjemmeside om

hænderne.

hans opfindelse. http://automax.dk/

Stranden er åbnet
Den 1. april åbnede forbundets private strand i Charlottenlund lidt nord for København ved navn ”Stranden”. Forpagter
Allan Rask er klar til en ny sæson, og i restauranten kan man
købe både smørrebrød, lune retter og thaimad samt kaffe,
te og diverse drikkevarer. Det er også muligt for selskaber at
holde fx fødselsdag, konfirmation, bryllup osv. Tal med Allan
Rask og hør om muligheder og priser.
For at benytte Stranden skal man være medlem af Dansk
Handicap Forbund samt have et strandkort, som koster 175 kr.
for en sæson, men så kan man også komme og gå, som man
vil. Sæsonen slutter først til årsskiftet. Der er åbent dagligt
hjemmeside eller kontakte hovedkontoret tlf. 39 29 35 55.
Hvis du vil tale med forpagter Allan Rask, så kan du kontakte
ham på tlf. 39 62 52 47 eller på e-mail raskstranden@hotmail.com

VED
? STE
, AITD
D UV

DU, AT?
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Så er en ny
sæson gået i gang
på forbundets
private strand i
Charlottenlund

Der er gode tips til, hvad man skal
huske på, hvis man har et handicap
og skal ud at rejse på en engelsk
side. Se selv mere på www.abta.com/
accessible-travel

Polen har valgt sangeren Monika
Kuszynska som sin repræsentant ved
årets Melodi Grand Prix. Hun er kørestolsbruger og arbejder for at bygge
bro mellem mennesker med og uden
handicap.

Arkivfoto

fra kl. 10.00 - 18.00. Du kan læse mere om Stranden på vores

Gå glad i bad med gips og bandager
Hvis man har gips på en brækket

dukt fra firmaet Limbo kan nu købes

arm eller ben, så er det lidt af en

i Danmark hos firmaet Gipspå.dk.

stk. De kan også bruges til at be-

udfordring at gå i bad, og den bliver

Gipsbeskytterne findes i mange

skytte sår, benskinner og proteser.

ikke mindre af, at gips, bandager og

størrelser fra str. to år og opefter til

Priserne er 225 kr. pr. stk. Bente Jen-

vand er en dårlig kombination. Men

arme, ben, hænder, knæ, albuer osv.

sen, som er fodterapeut, sælger dem

et nyt produkt gør det nemmere,

De er fremstillet i kraftig PVC, og

I England sælges der årligt 70.000

i Danmark. Du kan kontakte hende

de slutter tæt til huden med en bred

på tlf. 27 26 84 89.

bad eller svømning. Et engelsk pro-

kant fremstillet af neopren.

Læs mere på www.gipspå.dk

Foto: SpillNot

Pressefoto: Limbo

så du ikke behøver droppe hverken

NYT PRODUKT FORHINDRER SPILDPLETTER
Man kender det. Kaffen skal med på

og når man holder i stroppen, vil man

terrassen, og mere end en gang har

ikke spilde – uanset om koppen er fyldt

det resulteret i en sti af spildpletter fra

helt op. Ifølge producenten er der en

køkkenet og ud på terrassen. Specielt

lang teknisk forklaring på, hvorfor det

for de medlemmer af forbundet, som

virker, men helt kort, konstaterer firmaet

er gangbesværede, eller som har andre

bag, er tyngdeloven og centrifugal-

udfordringer, der gør øvelsen sværere, er

kraften afgørende for, hvorfor SpillNot

produktet SpillNot interessant.

fungerer.

Produktet er en lille bakke med skrid-

Flere oplysninger om produktet fin-

sikker måtte, som sidder fast i en strop,

des på hjemmesiden www.spillnot.dk.

Projektet ”Anbragt i historien”, som er et
socialhistorisk projekt om anbragte og
indlagte i perioden 1945 – 1980 – har
udgivet sin første rapport med beretninger. Du kan læse den på www.anbragtihistorien.dk

Dansk Handicap Forbund indgår rabataftale med webshoppen LivetSomSenior.
dk, hvor man kan købe hjælpemidler og
meget andet. Medlemmer får ti procent
rabat på alle varer. Se mere på www.
livetsomsenior.dk

DGI-huset "Spektrum" i Vejle skal afholde EM i Parabordtennis den 9.-18.
oktober.
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Parkmøbler til alle
Firmaet Park-udstyr.dk sælger handicapvenlige bænkesæt i forskellige udgaver i
vedligeholdelsesfri genbrugsplast og med
galvaniseret stel. Det handicapegnede
består i, at bordpladerne er forlængede,

Pressefoto

så en kørestolsbruger kan sidde for bord-

Firmaet Park-udstyr.dk sælger diverse udendørsmøbler, som også er egnede til
kørestolsbrugere. De fås i flere udgaver og størrelser.

enden. Priser på bænkesættene er fra ca.
5000 kr. eksklusiv moms. Firmaet har allerede solgt en del bænkesæt til boligselskaber, firmaer, kommuner, institutioner
og hoteller. Læs mere på Park-udstyr.dk

Sov godt med ny guide
Mange mennesker sover dårligt om nat-

Bjarne Toftegård har skrevet en lang

ten, og det går ud over livet om dagen.

række bøger om, hvordan man kan fore-

Guiden ”Sov godt og nok – vejen til

bygge stress, og han er leder af virksom-

bedre søvn” af Bjarne Toftegård hjælper

heden ”Forebyg Stress”.

dig til en bedre søvn.

Foto: Forlaget Go' Bog

I guiden giver forfatteren 20 konkrete

Bogen er udgivet af forlaget Go’ Bog
og udkom 15. april. Den kan købes enten

råd til, hvordan man får det bedste ud af

som papirudgave eller som e-bog. For

sin søvn. Ifølge forfatteren vil man som

yderligere oplysninger kontakt Bjarne

regel opleve en forbedring allerede efter

Toftegård på mail: bt@forebygstress.dk

et par dage, hvis man har fulgt rådene.

eller tlf. 20 70 80 50.

Guiden er på kun 15 sider, så den er nem
og hurtig at gå til.

HOLLANDSK WEBSHOP
MED TØJ TIL KØRESTOLSBRUGERE
Christa de Wit er hollænder og var i mange år syerske og designer på hobbyplan. Når hun kom hjem fra sit arbejde som manager, ladede hun op ved
at sy tøj og fik også opbygget en lille kundekreds. En dag kom hun i kontakt
med en kvinde, som var blevet kørestolsbruger, og som havde fået det
svært med at bruge kjoler. Christa de Wit elsker selv at gå i kjoler, og syntes,
at det måtte være trist at droppe brugen af dem, så hun gav sig selv den
på, funktionel og pæn at se på. Og det lykkedes. Det gav Christa de Wit lyst
til at undersøge markedet. Og hun fandt ud af, at der var et behov for specialtøj. På den måde blev firmaet Chairmelotte Wheelchair Couture født, og
det er nu en online butik for elegant tøj med sofistikeret pasform og skjulte
funktioner, der gør tøjet behageligt at have på og let at tage af og på. Du
finder firmaet på www.chairmelotte.com
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Pressefoto: Chairmelotte.com

udfordring at lave en kjole til kørestolsbrugeren, som både var rar at have

Efterlysning:

Folketingskandidater
med handicap

Ny specialgruppe
har set dagens lys
HPV-Update-gruppen ønsker at blive en specialkreds i Dansk Handicap Forbund. Specialgruppen er et tilbud til de unge piger og deres fami-

Ved bladets deadline var der ikke udskrevet folketingsvalg,

lier, som er blevet ramt af bivirkninger i forbin-

men et valg kommer her i 2015, det er ganske vist. Stiller

delse med HPV-vaccine mod livmoderhalskræft.
Bivirkningerne fra HPV-vaccinen er ikke an-

du op til valget, og har du et handicap, så hører redaktionen
gerne fra dig med henblik på omtale på fx hjemmeside og

erkendt af sundhedsmyndighederne, og derfor

Facebook. Kontakt Mads Stampe, kommunikationsmedar-

står de ramte piger uden hjælp og mulighed for

bejder på mail mads@dhf-net.dk

erstatning. Ved at inddrage denne gruppe håber
Dansk Handicap Forbund på at kunne gøre livet
lidt lettere for de piger, hvor skaden allerede er
sket.
”Det er ikke et spørgsmål om, at vi er for el-

Folketingssalen set
fra tilhørerpladserne
mod talerstolen

ler imod HPV-vaccinen. Vi har med en gruppe

Pressefoto. Fotograf Anders Hviid

piger at gøre, som har fået en funktionsnedsættelse, og dem skal vi selvfølgelig hjælpe. Det
er egentlig meget enkelt,” siger landsformand
Susanne Olsen.
En række af de ramte piger oplever delvise
lammelser og nervesmerter efter vaccine
mod HPV.

Der er ingen, der er i tvivl om, at

er derfor svært at tale om et bestemt,

medarbejder, som sidder med opgaven

brugerne skal inddrages, når kommu-

højt eller lavt niveau af brugerind-

i kommunen, og det svinger derfor me-

nerne er på indkøb efter nye hjælpe-

dragelsen. Det svinger meget fra kom-

get, hvordan brugerinddragelsen sker.

midler, for det står i servicelovens pa-

mune til kommune,” konstaterer pro-

Undersøgelsen kan læses i sin

ragraffer. Der er heller ingen tvivl om,

jektmedarbejder Katrine Ibsen Larsen,

helhed på forbundets hjemmeside:

at brugerinddragelse faktisk sker ude

som står bag undersøgelsen.

http://danskhandicapforbund.dk/ny-

i kommunerne. Det viser en helt ny

Undersøgelsen konkluderer, at bru-

undersøgelse af området, som Dansk

gerinddragelsen i høj grad afhænger

Handicap Forbund står bag. Men der

af engagementet hos den enkelte

heder_og_debat/dhf-saetter-spot-paabrugerinddragelse/

er stor forskel på niveauet af brugerinddragelsen i de enkelte kommuner,
konkluderer undersøgelsen.
”Vi kan se, at brugerinddragelsen
sker ude i kommunerne, og det er jo
dejligt. Desværre må vi også konstatere, at brugerinddragelsen sker på
mange forskellige niveauer, og det
HANDICAP NYT 2 - 2015 • 9
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DHF sætter spot på brugerinddragelse
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Foto: Colourbox

DSB sætter varslingstiden ned
Sammen med SF og Enhedslisten har

velkommen. I praksis vil det betyde

regeringen indgået aftale med DSB

en større spontanitet, hvis man som

for 2015-2024, som blandt andet be-

kørestolsbruger vil benytte toget og

tyder, at varslingstiden sættes ned fra

har behov for at blive liftet ind og ud

de nuværende 48 timer til 24 timer

af toget.

allerede fra sommeren 2015.

I kontrakten med DSB står desuden,

Det skriver Transportministeriet på

at varslingstiden skal sættes ned til

sin hjemmeside. Det er noget, som

12 timer, når det er "praktisk muligt",

Dansk Handicap Forbund har kæmpet

og varslingstiden på Kystbanen skal

for i årevis og derfor hilser meget

ned på to timer.

En principafgørelse fra Ankestyrelsen

hov, brugen af ståstøttestativet skal

åbner nu op for, at ståstøttestativer

afhjælpe," skriver Ankestyrelsen i

kan bevilges som et hjælpemiddel.

afgørelsen.

Dermed gør styrelsen op med en

ker glæde hos Susanne Olsen, lands-

testativer er blevet vurderet som

formand for Dansk Handicap Forbund.
sen nu slår helt fast, at der skal ske

Serviceloven.

en individuel vurdering i hver eneste

individuel vurdering af lidelsens

Den 1. marts fik Dansk Han-

"Det er dejligt at se, at Ankestyrel-

hjælpemidler, som kan bevilges ifølge
"Afgørelsen må bero på en konkret

DHF HAR FÅET NY
REGNSKABSMEDARBEJDER

Og netop denne formulering væk-

praksis i kommunerne, hvor ståstøtværende træningsredskaber og ikke

Foto: Privat

STÅSTØTTESTATIV
KAN NU BEVILGES SOM
HJÆLPEMIDDEL

dicap Forbund ny regnskabsmedarbejder. Lene Knap skal
overtage arbejdet fra Marianne

sag på dette område," konstaterer en

Friis, som har besluttet sig for at

tilfreds landsformand.

hellige sig familieforretningen

karakter og omfang samt hvilket be-

fuldt ud.
Lene Knap er 52 år, gift og har
en datter på 28 år. Hun kommer
fra en stilling som bogholder
i Dansk Handicap-Idræts Forbund, så det er ikke helt ukendt
territorium, hun bevæger sig

Foto: Colourbox

ind på.
Som ny bogholder glæder
Lene sig især til at være en
god hjælp for sine kollegaer
og forbundets mange frivillige.
Forbundet byder hende velkommen.
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STU-PRAKTIKANT MED
POLITISK INTERESSE
En uge i februar havde Dansk Handicap Forbund fornøjel-

Velfærdsfabrik skal
gøre livet lettere
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) vil

Helmbo Hansen på kontoret.
Jacob interesserer sig for politik, og derfor arbejdede
han på at finde ud af, hvilke handicappolitiske udfordringer
medlemmerne oplevede som de største her og nu. Øverst
på listen var serviceloven og de daværende foreslåede ændringer, som dog siden er blevet sparket til hjørne.
Jacobs samtaler med medlemmerne vil blive taget med
i DHF's fremtidige politiske arbejde, og landsformand Susanne Olsen er glad for indsatsen.
"Det var en fornøjelse at

gennem en række workshops indsamle udfordringer

have Jacob med på holdet,

fra unge med handicap.

og det var nogle interes-

De 20 udvalgte udfordringer vil blive formidlet

sante betragtninger, han fik

til virksomheder, hvorefter en del af dem vil danne

fra medlemmerne, som vi

grundlag for udviklingen af nye produkter eller ser-

bestemt kan bruge i vores

vices, der i sidste ende kan gøre livet lettere for den

arbejde," siger hun.

Foto: Mads Stampe

Foto: Colourbox

sen af at have STU-praktikant fra Egmont Højskolen Jacob

enkelte.
SUMH og Teknologisk Institut står bag Velfærdsfabrikken, som har som overordnet mål at engagere unge med handicap i udviklingen af velfærdsteknologi.

Jacob Helmbo Hansen har
været i praktik hos DHF i
sekretariatet i Høje Taastrup.

Dansk Handicapdag 2015
Foto (nederst) Erna Christensen / Fotos (øverst): Inge-lise Olsen

Dansk Handicapdag 2015 var en festdag,
som det plejer, rundt om i landet. Det
var dog også en dag, hvor Dansk Handicap Forbund kunne se tilbage på 90 års
historie og konstatere, at der fortsat er
noget at kæmpe for.
Det blev blandt andet slået fast i
landsformand Susanne Olsens tale i
Herning, hvor hun slog et slag for vigtigheden af fortsat brugerinddragelse, når
politikerne tager beslutninger på handicapområdet.
Redaktionen vil gerne takke de medlemmer, som har sendt billeder ind fra
dagen. Det vidner om stort engagement
ude i lokalafdelingerne. Tak.
Kørerstolsdans i Herlufmaglehallen og hygge på Skævinge Kro.
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Af Mads Stampe. Foto: Claus Haagensen/Chili Foto

Der lyttes intenst til de instrukser, som
korleder Anders Thorup kommer med.

Et helt almindeligt
ualmindeligt kor
Det århusianske kor Walk 'n Roll består udelukkende af
mennesker med en eller anden funktionsnedsættelse, og
netop derfor er fællesskab og rummelighed nøgleord for
koret, som har ti års jubilæum i år

”

VI SKAL LIGE lave nogle lyde.
Prøv at tygge på et eller
andet samtidigt. I må gerne
fremprovokere et gab,” lyder
det fra korleder Anders Thorup. Han
er uddannet i musikvidenskab fra
Aarhus Universitet og overtog koret
efter en veninde for et par år siden.
I mens han taler, strømmer lyden
af stemmeopvarmning ud af hans
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korsangere, som har samlet sig i en
halvcirkel rundt om ham. Samtidig
med at de sjove lyde fra opvarmningen rammer loftet, stemmer
Anders i på klaveret, og det store
rum, som udgør øvelokalet, kommer virkelig til sin ret.
Efterhånden som stemmeopvarmningen går over i rigtig
korsang, kan jeg mærke kuldegys-

ningerne. Det lyder virkelig godt,
når der bliver sunget igennem, og
klaveret kommer i gang. Men kuldegysningerne skyldes også noget
andet; korsangerne lægger et enggagement og en lyst for dagen, som
smitter af. Jeg bliver glad af at lytte
til dem, og det stærke sammenhold
i gruppen skinner virkelig igennem,
når tonerne fra ’Lord of All’, som er

dagens sang, strømmer ud i rummet
fra de 15 korsangere, der er mødt
op denne eftermiddag i Aarhus.

Fællesskab og krav
går hånd i hånd
Flere gange, når jeg taler med korsangerne, inden de går i gang med
at øve, bliver der lagt vægt på, at
der skal være plads til alle. Det er
heller ikke så vigtigt, at man kan
møde op hver uge for at øve. For
selvom det også handler om at
blive bedre sangere, så handler det
mest af alt om at have det sjovt og
dyrke samværet med de andre.
”Fællesskabet i koret betyder
rigtig meget. Jeg har været væk fra
det i tre og et halvt år, men nu er
jeg tilbage, og jeg vil blive ved, til
jeg ikke kan mere,” siger Lise Lotte
Bundgaard, der synger alt i koret.
Lise Lotte har været med i koret
siden starten for ti år siden, og hun
vil ikke undvære det for noget.
”Det giver en masse energi. Der
bliver stillet krav, og det kan jeg
godt lide, for så anstrenger man
sig virkelig for, at det skal lyde på
den rigtige måde. Vi kæmper, og vi
synes, det er fedt,” konstaterer hun
med et smil på læben.

At blæse lungerne ud
Og hun har ret. Nogle af korsangerne i Walk 'n Roll kæmper måske
også mere end andre korsangere
i andre kor. Lise Lotte Bundgaard
kæmper fx med, at hun er koblet
til en respirator døgnet rundt. Det
sætter nogle begrænsninger for,
hvor højt hun kan komme op i toneregistret, og hvor længe hun kan
holde tonerne.
Andre i koret kæmper med lignende problemstillinger, og måske
er det derfor, at korleder Anders
Thorup pludselig stopper op og
udbryder: ”Det lyder som om, at I
er ved at blæse lungerne ud. Det er
der virkelig ingen grund til.” Koret
stopper, og de griner alle sammen.
Jeg sidder på sidelinjen som tilhører og ved håbløst lidt om musik

Lars Hermansen har sunget i andre kor i
mange år. Han sætter stor pris på den rummelighed, som Walk 'n Roll-koret står for.

Lise Lotte Bundgaard har været med
siden starten for 10 år siden, og hun vil
ikke undvære det for noget.

og toner. Jeg kunne ikke høre, at
lungerne åbenbart var ved at være
tomme for luft. I mine ører lød det
godt, og jeg nyder at kigge rundt
på korsangerne, som stort set alle
sidder i kørestol. Fælles for alle i
koret er nemlig, at de har en eller
anden form for funktionsnedsættelse. Denne lidt specielle sammensætning af sangere stiller også
nogle andre krav til korlederen,
end han oplever i sit virke for andre kor, som ikke har sangere med
handicap tilknyttet.

knyttet Walk 'n Roll, når de ikke kan
følge med i det kor, de har sunget i
tidligere. Men arbejdet med dette
kor er ikke forskelligt fra arbejdet
med andre kor, fortæller han.
”Det er klart, at der er nogle
naturlige grænser for, hvor langt
jeg kan presse sangerne, og vi kan
heller ikke køre tonerne op i en
uendelighed, da korsangerne har
forskellige udfordringer. Men ellers
er der ikke den store forskel,” lyder
det fra Anders, som dog husker en
af de første gange som korleder,
hvor han var ved at bide tungen af
sig selv, da han bad koret om ”at
rejse sig” under opvarmningen.
”Det gør man kun én gang,” griner han.
Hans latter er et fint billede på
det overordnede indtryk, man får
af koret. Folk er ægte glade for
at være der. Det siger Lise Lotte
Bundgaard, og hun bakkes op af
Lars Hermansen, som synger bas i
koret på tredje år.
”Det er et dejligt fællesskab, og
vi har det virkelig godt med hinan-

Naturlige begrænsninger
”Vi ved godt, at vi ikke er verdens
bedste kor, og det skal vi måske
heller ikke være. Men selvom vi
er samlet omkring glæden ved
sangen og fællesskabet, så stiller
jeg alligevel krav til mine sangere.
Mange af dem kommer til os efter
at have sunget i andre kor i mange
år, så det er bestemt ikke, fordi de
ikke kan noget,” konstaterer Anders
Thorup.
Han fortæller, at mange bliver til-
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De 15 korsangere er stort set alle sammen kørestolsbrugere eller har andre
udfordringer med sig. Det sætter sine
begrænsninger for, hvor meget korleder
Anders Thorup kan presse dem.

den. Og så synes jeg, at Anders er
en fantastisk korleder, som virkelig
lærer os noget,” siger han.
Og Anders lærer dem virkelig
noget. Koret synger alt fra de velkendte klassikere i højskolesangbogen til nyere popsange. Det kommer helt an på, hvad de kan blive
enige om, mener korlederen. Også
når det gælder sangvalg, er der
fleksibilitet.

De nødvendige rammer
Lars Hermansen er en af de sangere, der har sunget i kor i mange
år, inden han kom til Walk 'n Roll,
og han blev netop tiltrukket af den
rummelighed, som kendetegner
koret. ”Det passer mig så fint,” som
han siger.
Det er da også tydeligt, at korsangerne går op i det, de laver,
og at korlederen Anders har ramt
den fine balance mellem hyggeligt samvær og ønsket om at lære
noget, som kendetegner koret. Det
bliver pludselig tydeligt, da en af
sangerne afbryder Anders, mens
han spiller på klaveret.
”Er det ikke meget højere end
før,” spørger han. ”Jo,” siger Anders,
”En oktav.” Sangeren konstaterer,
at det lyder mere som to oktaver.
”Det er det ikke,” siger Anders. ”Så
skal I helt her op;” Anders går en
oktav mere op på klaveret, og selv
jeg kan høre, at det er de færreste
sangere, som kan komme derop.
Det ved Anders godt, da han med
et glimt i øjet konstaterer: ”Det vil
jeg alligevel ikke byde jer.” n
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Koret Walk 'n Roll holder
julekoncerter hvert år i Århus. Sidste år var koret på
Stefanshjemmet og på Skejby
Hospitals respirationscenter.
De seneste to år har koret
deltaget i korstævnet ’korfor-kor’, som samler en række
af byens pensionistkor.
Walk 'n Roll er organiseret
i FOF (Frit Oplysnings Forbund), og det koster 475 kr.
i kontingent, som dækker to
sæsoner (et helt år og 80 timers undervisning).
Koret mødes hver onsdag
fra klokken 15.00-17.00 på
Sundheds- og Kulturcenter
I Walk 'n Roll bruger korleder Anders
Thorup altid lidt ekstra energi på at få
varmet korsangerne op, inden de kommer
rigtigt i gang.

Frederiksbjerg, Ankersgade
21 i Århus.

TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard Fotos: Pressefoto

Besøg
En markant københavnsk fredet udstillingsbygning er tilgængelig for alle.

M

ANGE KØBENHAVNERE
KENDER bygningen. I
dag hedder den ”Den
Frie”, men tidligere hed
bygningen ”Den Frie Udstilling”,
den ligger over for Østerport Station
og var i mange år utilgængelig for
kørestolsbrugere. Den blev opført
i 1897 ved Jarmers Plads og blev
i 1913 flyttet til den nuværende
adresse og fik i 1954 en tilbygning.
Arkitekten var billedkunstneren J.
F. Willumsen. En kunstnersammenslutning, som blev stiftet i 1891,
stod bag opførelsen af bygningen.
Kunstnerne ønskede at have deres
egen udstillingsbygning for at vise
ny og moderne kunst. Ønsket og
behovet opstod, fordi sammenslutningen anså de censurerede
udstillinger på Charlottenborg som
værende gammeldags.
Blandt stifterne af kunstnersammenslutningen var fx J.F. Willumsen
og Vilhelm Hammershøi. De første
udstillinger skabte stor opmærksomhed, og det var her, Københavnerne for første gang kunne stifte

bekendtskab med fx den hollandske kunstner Vincent van Gogh.

Fredning og udvidelse
I 1986 blev bygningen fredet, og i
2014 skete en stor forandring, da
bygningen blev udvidet med en
helt ny underetage, som rummer
udstillingsrum, cafe og boghandel.
Samtidig blev tilbygningen fra
1950erne fjernet, så bygningen
set udefra står, som J.F. Willumsen
tegnede den.
Den nye ”Café Oslo” er startet
med udendørsservering, og et nyt
permanent haveanlæg rundt om
bygningen kommer til næste år.
Kørestolsbrugere kan også besøge
udstillingsbygningen, og det er værd
at gøre for både kunst- og arkitekturinteresserede. Der er en rampeadgang på siden af bygningen.
Indenfor er der store lyse rum med
trægulve, og det er let at komme
rundt. Der er tre udstillingsrum med
nogle trin ned, men de udlignes af
lifte, som er gemt nede i gulvet.
Personalet kan udlevere en

En af Københavns markante
udstillingsbygninger er
tilgængelig for alle

Udstillingsrummene er meget lyse og lette at
komme rundt i. Det mørke felt for neden af
trappetrinene er en lift gemt i gulvet.

fjernbetjening eller hjælpe med
liftene. Sidstnævnte er meget langsomme, så brugere må væbne sig
med tålmodighed. Derfor hjælper
personalet gerne, da folk ellers tror,
at liftene er gået helt i stå, når de
bruger fjernbetjeningen.
I den gamle bygning er der et
handicaptoilet, som er et udtryk for
det muliges kunst i en fredet bygning, men det har armstøtter.
Der er en cafe og boghandel i
kælderen, som man kan komme
ned til med en lukket løfteplatform,
som ligner en elevator, men er en
lift. Den kører parallelt med en
trappe i en lukket gård.
I underetagen er der også et enkelt udstillingslokale, som nås med
en trappelift. Tæt ved cafeen er der
et handicaptoilet dog uden armstøtter. I cafeen har bordene fire ben,
så kørestolsbrugere med fodstøtter
kan også finde en god plads.
I bygningen er der skiftende udstillinger, undervisning og arrangementer. Du kan læse mere på www.
denfrie.dk eller tlf. 33 12 28 03. n
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MEDLEMSPORTRÆT

Tekst og foto af Mads Stampe

Når smerterne bliver
for voldsomme, slapper
Helena bedst af i sofaen
med benene i vejret.

Når sorg vendes til glæde
I 2002 var Helena Rosenberg ude for en ulykke, der vendte
op og ned på hendes liv. 13 år efter bearbejder hun stadig
oplevelsen og bruger den aktivt til at komme videre i livet

E

FTERÅRSFERIEN 2002.
HELENA Rosenberg kommer
cyklende med sine to drenge
på henholdsvis tre og seks år.
Den store, Benjamin, cykler på sin
egen cykel foran sin mor og lillbroderen Alexander, sidder bagpå sin
mors cykel. Intet usædvanligt.
Godt to måneder senere står
netop den cykeltur alligevel i helt
klar erindring hos Helena. Det var
nemlig den cykeltur, der ændrede
hendes liv for altid. Helena og Alexander blev ramt bagfra af en varevogn. Hun kommer til at tilbringe
de næste fem uger på Rigshospitalet og derefter halvanden måned
på Afdeling for Rygmarvsskader i
Hornbæk på grund af en brækket
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ryg. Han klarer den ikke. Familien
beslutter at slukke respiratoren dagen efter ulykken, og efter det, der
føles som en evighed, ånder den
lille dreng ud.
”Da han dør, ligner han en lille
dreng, der sover. Meget fredfyldt,”
fortæller Helena Rosenberg.
Alexanders død kommer desværre ikke som nogen overraskelse for
Helena. Allerede dagen før får hun
fornemmelsen af, at hendes yngste
søn ikke overlever de kvæstelser,
han pådrog sig ved påkørslen.
”Inden min operation efter ulykken måtte jeg ligge og vente. Jeg
kunne også konstatere, at mange af
de andre patienter blev sendt hjem
eller andre steder hen i systemet.

Derfor vidste jeg, at Alexander måtte være kommet slemt til skade,”
husker Helena.
Hendes ellers sprudlende natur
dæmper sig lidt, når talen falder
på Alexander. 13 år efter den voldsomme oplevelse er det tydeligt, at
hun stadig bærer på en stor sorg.
Alexander blev begravet ni dage efter ulykken, men Helena husker ikke
meget fra den dag. Hun lå stadig i
en hospitalsseng på grund af den
rygmarvsskade, hun pådrog sig, og
hun fik så meget smertestillende
medicin, at hukommelsen svigter.
”Jeg husker kun min søns veninde, fordi hun hoppede op i sengen
og sagde hej til mig helt op i mit
ansigt.”

Talte med alle
I dag er begravelsen foreviget i en
mindebog, som Helena af og til
tager frem. Hun har talt dagen igen-

nem med alle dem, som deltog, og
derfor står det helt klart for hende,
hvordan den forløb. Helena har
genskabt sine minder ved at tale om
begravelsen med alle omkring sig.
I de første år efter ulykken talte
hun med alle om, hvad der var
sket. Hun fortalte om, hvordan det
var at sidde i kørestol, og hvordan
det var at have mistet sin søn. Alle,
der gad lytte, fik historien.
Og netop dét kendetegner Helena Rosenberg. Hun gør det, der skal
til for at komme videre med livet,
og hun er ikke bange for at tale om
det, der gør ondt. Hun har fuld fart
på, og hun siger selv, at ulykken
gjorde hende til en power woman.

Fremgang
I seks år efter ulykken trænede hun
hver eneste dag uden pause. Da
hun startede på at arbejde halvandet år efter ulykken, trænede hun
om formiddagen, inden hun gik på
arbejde. Børnene blev hentet, og
dagligdagen blev klaret. Livet gik
videre uden stop og uden at skele
til, at hun var havnet i kørestol.
Helena husker, hvordan folk

omkring hende begyndte at stille
spørgsmålstegn ved, om hun havde
sørget. Men det havde hun, fortæller Helena.
”Jeg er ked af det ind imellem,
men jeg tror, det er usundt at være
ked af det hele tiden. Der skal ske
en fremgang,” siger hun.
Og fremgang har der været. Siden ulykken er Helena blevet skilt
og gift og skilt og gift igen. Hun
har været heldig at finde manden i
sit liv hele tre gange. Hun har fået
to børn siden ulykken, og hun bor
med sin mand i en lille haveforening i Københavns Sydhavn.
”Før i tiden var ulykkesdatoen
meget vigtig for mig. Det er den
ikke i dag. Det hjalp at blive mor
igen. Også for min ældste søn,
som jo oplevede at blive storebror
igen,” siger Helena Rosenberg.

Sporskifte
Før ulykken arbejdede Helena
Rosenberg som skolepædagog, og
hun elskede sit job. Efter ulykken
måtte hun dog gå ned i tid, og det
var blandt andet medvirkende til,
at hun pludselig begyndte at finde

Det lille hus i haveforeningen i Københavns Sydhavn danner
rammen for et liv, der er kommet tilbage på sporet.

sit arbejde kedeligt og fik lyst til at
skifte spor.
Først brugte hun et halvt år på
at læse til coach, og et ønske om
at starte et sundhedshus, hvor
hun kunne samle alt relevant
personale i forbindelse med en
genoptræning, bragte hende videre til studiet af fysioterapi. Hun
startede studiet i Næstved, men
hendes mand bragte hende tilbage
til København, og fra det lille hus
i Sydhavnen er Helena ikke i tvivl.
Ulykken har gjort hende godt.

Ringen er sluttet
”Jeg er så taknemmelig. Det eneste,
der ikke skulle være sket, det er,
at Alexander døde. Jeg nyder mit
liv endnu mere, end jeg gjorde før,
for nu ved jeg, hvad livet betyder,”
forklarer hun.
Hendes øjne lyser op, og det er
tydeligt, at hun mener det, hun siger. For selvom nogle ting i livet er
blevet lidt mere besværlige, så er
der kommet meget godt ud af ulykken. Hun har mødt en mand, som
har den tålmodighed, der skal til,
når man har en kone i kørestol. Det
er hun meget taknemmelig for.
”Jeg har en mand, der ikke ser, at
jeg sidder i kørestol, og som ikke
lader sig mærke med det,” siger
hun med et smil.
Og selvom det kan være svært
for hendes familie at forstå, når
hun har smerter – dem har hun
konstant – så har livet efter ulykken været skønt. Hun lever med sin
sorg fra ulykken uden at dyrke den
unødigt, og den store omvæltning,
som det har været, har gjort hende
stærkere og mere modig.
Det mod bruger hun i dag på
at inspirere andre på sit job som
fysioterapeut på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, hvor hun
tidligere var patient, og som foredragsholder for Dansk Handicap
Forbund.
”Det er som om, at ringen er
sluttet,” siger en storsmilende
Helena. n
HANDICAP NYT 2 - 2015 • 17

FILMANMELDELSE

Af Vibeke Baden Laursen Foto: UIP

Hyldest til kærligheden og universet
grænsning ved nærbilleder af hans
hænder og fødder, som er svage og
forvredne.

Universets forunderlighed

Lige nu kan man i biograferne se filmen ”Teorien om alting” om fysikeren Stephen Hawkings teorier og hans liv

S

TEPHEN HAWKING MØDER
Jane – sit livs udkårne – som
ung mønsterstudent fra
Oxford University i England.
Det sker i starten af 1960’erne,
hvor han er videnskabsmand in
spe. Som 21-årig får han sygdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose
(ALS). En uhelbredelig sygdom, der
nedbryder hjernens evne til at kommunikere med kroppens muskler, og
gør personen lam. At få en alvorlig
diagnose og dødsdom, når man
står på tærsklen til voksenlivet, kan
være knusende svært at erkende,
endsige acceptere.
Men med sin lynende begavelse
og en pragmatisk indstilling til tilværelsen, er Stephen Hawkings næste
træk, efter at lægen har udstukket
en tidshorisont for hans liv på sølle
to år; at spørge om hjernen også
bliver nedbrudt. Og ovenpå svaret
"nej" straks tænke, at så må der arbejdes ekstra hurtigt på teorierne.
Og heldigvis gik det anderledes.
Stephen Hawking er den eneste
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i verden, der mirakuløst har levet
med ALS i foreløbigt over 50 år.

Ikke strengt selvbiografisk
Det har ikke været instruktøren
James Marsh's ærinde at lave en
præcis biografisk film, men derimod fortælle en kærligheds- og
livshistorie, der, som handlingen
skrider frem, udvikler sig til et trekantsdrama, hvor alle parter opfører sig værdigt.
Filmen illustrerer tre temaer: Et
videnskabeligt, et menneskeligt,
og et der handler om ren og skær
overlevelse.
Hawking kæmper med sin krops
forfald og accepten af sit fysiske
handicap, samtidigt med at han
gør landvindinger som videnskabsmand og vinder tårnhøj anerkendelse i hele verdenen. Han
brænder for fysikken, og det holder
ham i live. Han bevarer sin værdighed i kraft af sit geniale intellekt.
På fintfølende vis skildres hans
mentale smerte og funktionelle be-

Ifølge James March er filmmediet
komplet uegnet til at beskrive
teoretisk fysik, men velegnet til
udforskningen af følelser og dramatiske ideer. Derfor bruger han
visuelle virkemidler til at illustrere
de svære matematiske teorier i
Hawkings univers. Hans usædvanlige opdagelser, såsom sorte huller
i universet, og teorier om energi og
stråling, vises ved at filme fx fløde
snurrende cirkulært i koppen med
sort kaffe, en vindeltrappes snørklen eller bare lade kameraet panorere gennem en tunnel. Hawkings
exceptionelle forståelse af fysikkens vidundere vises visuelt med
smukke billeder uden ord.

Hovedpersonen fik en Oscar
Filmen er absolut anbefalelsesværdig. Omdrejningspunktet er
kærligheden mellem Jane Wilde
og Stephen Hawking. De er begge
intellektuelle, men deres livssyn
er vidt forskellige. Hun er dybt
religiøs, det er han ikke. På et tidspunkt dukker den lokale kristne
korleder Jonathan op i billedet
som uundværlig handicaphjælper,
men medvirker ufrivilligt til, at de
stærke kærlighedsbånd mellem
dem brydes.
Eddie Redmaynes præstation
som Stephen Hawking og Felicity
Jones’ som Jane Wilde er helt
igennem fænomenale. Så der er
ikke noget at sige til, at Eddie
Redmayne fik årets Oscar for sit sublime skuespil – især hans evne til
mimisk beherskelse er fænomenal.
Felicity Jones var nomineret til en
Oscar, men fik den ikke. Men begge
agerer forbilledligt i deres bud på
en kærlighed på trods. n

JENS BOUETS KLUMME

EN UNDERVISNINGSSEANCE
PÅ AALBORG UNIVERSITET
Hvor er det dog berigende, når
det erfares, at det input, man som
handicaporganisation kan bidrage
med, også kan anvendes i uddannelser på højt niveau. På vegne af
Dansk Handicap Forbund (DHF)
var jeg i marts måned inviteret
som forelæser for studerende på
Masteruddannelsen i Universelt Design og Tilgængelighed på Aalborg Universitet i København.
Årsagen til min optræden, fremfor mange andre i DHF,
var, at de studerende skulle høre om økonomi og økonomisk perspektivering i forhold til både socialpolitik og
arbejdsmarkedspolitik samt om samfundsøkonomiske
diskussioner generelt.
Med afsæt i et projekt, vi allerede nu har i DHF, var jeg
blevet bedt om at tale om investering i og udbytte af tilgængelighed på arbejdsmarkedet. Dette skulle sættes i et
økonomisk perspektiv. Det var i sig selv en udfordring, når
der på studiet også er studerende fra andre lande.

Det var en interessant udfordring, der viser, at andre
opfatter DHF som en organisation med fingeren på pulsen og med både viden og formidlingsevne, som andre
i samfundet kan suge til sig og anvende mere eller mindre direkte.
For DHF er det naturligvis vigtigt, at vi også fremover
tager denne slags invitationer seriøst, og at vi møder op
velforberedte og med noget på hjertet. Det er også vigtigt, at vi anvender de kompetencer, vores forbund råder
over, når vi hver især skal klædes på til en optræden af
denne karakter.
Tak til DHFs kompetencer (Jeppe Kerckhoffs, Mads
Stampe, Katrine Ibsen Larsen og Bente Rødsgaard) for
alle sammen at have bidraget til min samlede viden
samt min forberedelse. Tak til seniorforsker og professor
Camilla Ryhl for invitationen og muligheden for denne
optræden.
Jens Bouet, direktør i
Dansk Handicap Forbund

medemagruppen

” Vi har
cykelløsninger der
passer de fleste”
Ring til os for en snak
og et godt tilbud,
tlf. 70 10 17 55.
Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55
- info@medema.com - www.medema.dk
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FOTOUDSTILLING

Af Bente Rødsgaard Foto: Pressefoto fra PTU / Ulrik Tofte

POLIOENS MANGE ANSIGTER

E

N FOTOUDSTILLING OM mennesker med polio er
på vej rundt i landet. Polio er en sygdom, som er
udryddet i Danmark ved hjælp af vacciner. Men
7.000 mennesker lever med symptomer, der
skyldes den polio, som de pådrog sig som børn.
Polio skyldes en smitsom virus, der kan ødelægge
nerver og medføre lammelser i forskellige muskler og
ændre knoglevæksten. Sygdommen er ikke udryddet
globalt og huserer stadig i ulandene.
Vandreudstillingen ’Polioens mange ansigter’ viser
seks personer fra Danmark, der blev ramt af poliovirus
som børn. Formålet med billederne er at konfrontere
tilskueren med, hvordan en menneskekrop også kan
tage sig ud, og at videregive fortællingen om, hvad personerne har været i stand til at klare, på trods af deres
handicap.
Den prisvindende fotograf Ulrik Tofte har fotograferet
de seks polioramte. Bag udstillingen står foreningen Polio – Trafik og Ulykkesskadede (PTU). n

Palle Andersen er 66 år og fik polio som fireårig. Palle
har arbejdet fuldtid som forvaltningschef for en skole-,
kultur- og socialforvaltning. Og som han siger: "Jeg har
aldrig udført venstrehåndsarbejde."

Du kan læse mere om vandreudstillingen på ptu.dk/
polioudstilling/

GOD ADGANG

PÅ DANHOSTELS I
DANMARK

BO GODT OG
BILLIGT
TÆT PÅ OPLEVELSER

SE HVILKE DANHOSTELS,
DER HAR GOD ADGANG HER
WWW.DANHOSTEL.DK/GODADGANG
ELLER SCAN KODEN

BOOK NU

Godadgang.indd 1
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DET SKER I DHF
April 2015

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:

dhf@dhf-net.dk

Landsformand:

susanne@dhf-net.dk

Medlemsservice

dhf@dhf-net.dk

Politisk konsulent:

konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

bente@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

mads@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

▼

Amputationskredsen:

ak@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 28. april kl. 19.00: Alt kan ske.
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00: Hyggeaften.
Tirsdag den 26. maj kl. 19.00: Medlemsaften. Sidste
inden sommerferien. Pris kr. 100, dækker mad udefra.
Bindende tilmelding til Lena, tlf. 21 64 79 25.
Alle arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens.

BORNHOLM
Lørdag den 9. maj kl. 12.30-16.00 i Sagahuset i Rønne:
Stiftelsesfest. To retters menu og kaffe. Lotteri. Musik ved
Thomas Nyboe. Tilmelding senest den 6. 5. Pris kr. 110.
Medbring gerne en gæst.
Lørdag den 27. juni kl. 12.30-16.30 i Sagahuset i Rønne:
Grillfest. Der grilles steg, pølser, hakkebøf og serveres salat.
Musik ved Thomas Nyboe og lotteri. Ris kr. 110. Medbring
gerne en gæst.

FREDERIKSHAVN/SÆBY
Lørdag den 30. maj kl. 9.00: Bustur til Ree Park. Vi kører
fra Frederikshavn Rutebilstation. Medbring selv frokost,
drikkevarer og kaffe. Pris for børn fra 3-11 år kr. 75. Pris
for medlemmer kr. 140. Pris for ikke-medlemmer kr. 175.
Tilmelding er bindende og skal ske til Jensy Christiansen,
tlf. 20 62 93 00 eller Inger Larsen, tlf. 51 57 06 38 senest
den 30. 4.

FREDERIKSSUND-HALSNÆS
Onsdag den 13. maj: Forårssæsonafslutning. Sildebord og
medbragt smørrebrød. Tilmelding senest den 7. 5.
Arrangementerne afholdes i Aktivitetshuset, Multisalen,
Jernbanegade 2 i Frederiksværk, fra kl. 18.30-22.00. Der
serveres kaffe/te med brød til alle arrangementer. Oplys
om evt. diabetes, og om du bruger kørestol ved tilmelding.
Husk pakke til lotteri. Al tilmelding til Hanne Ulvedal, tlf. 24
83 37 77.

Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04/
20 41 43 04.
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FURESØ – ALLERØD – BALLERUP –
HØRSHOLM – RUDERSDAL
Torsdag den 21. maj kl. 18.00-21.00 i Biografsalen Kulturhuset, Stavnsholtvej 3 i Farum: Foredrag ved fridykker
Morten Rosenvold. Arrangementet er for alle. Gratis entré.
Tilmelding senest den 13. 5. til dorthe@stief.dk, tlf. 21 40
52 43 af hensyn til forplejning.

HOLBÆK
Lørdag den 30. maj kl. 10.00-17.00: Sommerudflugt til
Samlermuseum Møn. Vi kører fra Holbæk Administrationscenter: For yderligere information og tilmelding kontakt
Grete, tlf. 59 43 49 24, mail: gretesonberg@webspeed.dk
eller Henny, tlf. 59 65 15 23, mail: hennycamilla@icloud.
com. Tilmelding senest den 14. 5.

KOLDING
Mandag den 4. maj til fredag den 8. maj: Regionstur til
Hov Søsportscenter. Mere information side 24.
Lørdag den 9. maj kl. 11.30-16.00 på Hotel Bredehus, Kirkegade 25 i Bredsten: Sommerfest i samarbejde med Vejle
afdelingen. Pris pr. person kr. 195. Betales på dagen. Prisen
dækker en lækker menu med hovedret, dessert og skrubaf-mad. Opsamlingspunkt i Kolding og Vejen kommer efter
tilmelding. Bindende tilmelding inden den 25. 4. til Birthe
Rasmussen, tlf. 23 32 72 33.
Torsdag den 25. juni kl. 8.30-23.30: Sommertur til Sjælland. Rundvisning og frokost i Handicaporganisationernes
Hus i Taastrup. Dagen afsluttes på Dyrehavsbakken og aftensmad på Bakkens Perle, hvor der serveres oksesteg med
tilbehør. Prisen er 250 kr. Bindende tilmelding inden den
1. juni til Birthe Rasmussen, tlf. 23 32 72 33.
Læs meget mere om alle aktiviteterne i lokalbladet.

KORSØR-SKELSKØR
Tirsdag den 23. juni kl. 15.30-23.00: Bustur med liftbus
til Skipperkroen i Mullerup. To-retters menu serveres. Bål
på havnen. Pris kr. 410. Pris for gæster kr. 510. Tilmelding
senest 12. 6.
Tilmeldinger skal ske til Kirsten, tlf. 58 19 60 79 eller
Irene, tlf. 20 96 27 69.

MØN
Torsdag den 7. maj: Tur til Egeskov. Yderligere oplysninger
fås hos Svend, tlf. 21 22 20 55 eller Jytte, tlf. 40 35 11 02.

ODENSE
Lørdag den 9. maj kl. 10.30-16.00: Odense Zoo. Nærmere
information følger. Tilmelding senest den 4. 5.
Søndag den 21. juni kl. 12.30-17.30 på Tarup Gamle Præstegård: Afslutnings- og grillfest. Pris kr. 150. Tilmelding
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nødvendig senest 15. 6. Der vil være mulighed for kørsel.
Gæster er velkomne.
Der er bindende tilmelding til alle arrangementer. Tilmelding skal ske senest mandagen før, da maden skal bestilles,
til Susanne, tlf. 61 31 35 75 eller Jørn, tlf. 30 13 85 95 ved
klubaften. Til øvrige arrangementer kan der også ringes til
Annette, tlf. 30 25 22 71.

ODSHERRED
Tirsdag den 19. maj kl. 12.00-17.00 i Botanisk Have, Øster
Farimagsgade 2 i København: Forårstur. Vi mødes til frokost ved Botanisk Haves indgang kl. 12.00. Gratis entré,
mad og drikke for egen regning. Tag selv hjælper med, hvis
der er brug for det. Hjælper deltager gratis. Mulighed for
samkørsel i hinandens biler. Tilmelding senest den 5. 5. til
Lena, mail: lena.nielsen@c.dk, tlf. 59 65 95 86 eller Peter,
mail: ptl@nyka.dk, tlf. 59 93 12 34.

RØDOVRE
Tirsdag den 28. april kl. 18.00-22.00 på Ørbygård i kælderen: Medlemsaften. Musik med spillemand, sang og gratis
mad. Nødvendig tilmelding senest den 24. 4. til Jytte,
tlf. 43 64 42 64.
Tirsdag den 12. maj kl. 10.00 til 17.00 fra Ørbygård:
Skovtur til Rødvig Kro. Pris kr. 150 for rødovreborgere,
andre kr. 200. Kun for medlemmer. Tilmelding senest den 5.
5. til Jytte, tlf. 43 64 42 64.
Torsdag den 18. juni i Oasen på Ørbygård: Grillfest. Kun
for medlemmer. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 11. 6. til
Jytte, tlf. 43 64 42 64.

SKAGEN
Mandage den 27. april samt den 4., 11. og 18. maj kl.
14.00-16.30: Mandagsklubben.
Torsdag den 7. maj kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Torsdag den 21. maj kl. 19.30-23.00: Danseaften.
Pris kr. 70.
Fredag den 22. maj kl. 18.00-22.00: Sommerafslutning
med spisning. Pris for medlemmer kr. 70. Pris kr. 150 for
ikke-medlemmer. Dækker forret, hovedret, dessert, kaffe,
småkager og underholdning.
Mandag den 15. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 250 for
medlemmer. Pris for ikke-medlemmer kr. 500 (kun hvis der
er plads).
Ved arrangementer med mad: Ring senest fem dage før,
tlf. 20 86 45 54.

SKIVE/VIBORG
Tirsdag den 5. maj kl. 10.00-17.00: Udflugt til Vesterhavet. Afgang med liftbus. Kaffe/te og middag undervejs. Pris
kr. 200 for medlemmer, pris kr. 250 for ikke-medlemmer.
For tilmelding ring til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.
Tirsdag den 2. juni kl. 13.30: Udflugt til Stubbegård Sø.
Afgang i private biler. Pris kr. 100 for medlemmer, pris kr.

125 for ikke-medlemmer. Kaffe/te er inkluderet. Tilmelding
senest den 22. 5. til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.

Onsdag den 6. maj kl. 19.00-22.00 i Kærbo: Sangaften.
Pris for medlemmer kr. 50. Inkluderer pølser med brød og
kaffe og te. Tilmelding senest den 27. 4. til Alex Christiansen, tlf. 23 84 01 49.

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 4. maj: Medlemsaften. Spisning, musik, underholdning og fortælling af Sara Mossin. Smørrebrød
serveres ved start. I pausen serveres kaffe eller te og en
småkage. Pris kr. 40. Kinesisk lotteri sælges, pris kr. 2 pr.
lod. Bindende til- og afmelding senest 27. 4.

Onsdag den 10. juni kl. 18.00-22.00: Bakketur. Pris for
medlemmer kr. 200. Inkluderer en øl eller vand. Tilmelding
senest den 2. 6. til Alex Christiansen, tlf. 23 84 01 49.

Mandag den 1. juni: Medlemsaften. Musik og sang ved
Reersø Harmonikaklub. Kaffepause undervejs med kaffe og
te og en småkage. Kinesisk lotteri sælges, pris kr. 2 pr. lod.
Øl og vand sælges. Tag gerne en ven, veninde eller familie
med. Pris kr. 50. Bindende til- og afmelding senest 26. 5.
Til- og afmeldinger skal ske til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller
Susanne, tlf. 29 33 07 35.

THISTED
Onsdag den 20. marts kl. 12.30: Fiskebord. Pris kr. 150 for
medlemmer, pris kr. 200 for ikke-medlemmer.

VESTEGNEN

VORDINGBORG
Mandage den 27. april samt den 4. og 11. maj kl. 18.45:
Bankospil.
Dørene til bankospil åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl.
18.30. Sæsonafslutning med ekstra trækninger på bankokontrol.
Onsdag den 3. juni kl. 10.00-20.30: Sommertur. Pris
for medlemmer kr. 250, ikke-medlemmer kr. 450. Senest
tilmelding og betaling den 11. 5. For mere information se
programmet, som deles ud til det ugentlige bankospil eller
ring til Jan Olsen, til. 23 42 96 82.

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab
BPA
P.P. Handicapservice ApS står bag dig! P.P. Handicapservice ApS kender til alle de udfordringer, der
kan opstå, når man har en BPA-ordning og er arbejdsleder. Vi har mere end 10 års erfaring, som vi
meget gerne deler med vores samarbejdspartnere. Har du spørgsmål - eller oplever du udfordringer,
er du altid velkommen til at kontakte os!

Fuld Service på Helhedsløsningen
P.P. Handicapservice ApS leverer helhedsløsninger, der sikrer den optimale hjælp og omsorg for
Borgeren. Vi tager ansvar for opstart, etablering og drift af hjælperteams og tilrettelægger hjælpen i
tæt dialog med den offentlige myndighed og borgeren, og det uanset om der er tale om sundhedsfaglige ydelser, plejefaglige ydelser, støtteydelser eller aflastningsydelser.

Vikarservice
Vikarer til private, institutioner og plejehjem, som ved sygdom/ferie mangler ekstra mandskab.

Alle vores ydelser leveres med basis i vores værdinormer, der bygger på:
• Engagement

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

• Mere

• Omsorg
end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

E-MAIL

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848
Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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REJSER
Danmark/ Hou Søsportscenter
4. – 8. maj
Region Syddanmark arrangerer rejse til Hou Søsportscenter
den 4.-8. maj. Turen arrangeres som samkørsel. Centeret
har 11 feriehuse, der hver har soveplads til otte personer.
Hvert hus er på 100 kvadratmeter og har fuldt udstyret køkken i kombination med opholdsstue, entre og to soveværelser med hvert sit badeværelse.
Ønsker man at deltage, skal man selv sørge for transport
til Søsportscentret enten i egen bil eller ved hjælp af Flextrafik. Vi mødes ved centret klokken 14.00. Efter indkvartering serveres kaffe og aftensmad på Egmont Højskolen.
Pris pr. person ved samkørsel er kr. 1.495. Prisen inkluderer kvartpension. Mere information om turen vil du få
tilsendt efter tilmelding sammen med en indbetaling til
restbeløb. Hvis du har brug for hjælp på turen, hjælper vi
gerne med at finde hjælp til dig.
Kontakt arrangørerne for at høre om der er ledige pladser.
For yderligere information kontakt Jens Bork, Vestervænget 39, 7323 Give, tlf. 20 46 25 72, mail: jb@jbork.dk eller
Connie Kristensen, Kvaglundparken 1, 2. lejl. 26, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 27 58 91 47, mail: kristensenconnie@live.dk.

REJSER

ANNO

Tyskland/ Stralsund

AMSTERDAM, HOLLAND

INVALID

14.
18. juni
27.– april
– 2. maj

Københavnsafdelingen arrangerer rejse til Stralsund. Der
er afrejse den 14. juni fra København, og vi returnerer til
samme sted den 18. juni. Vi skal bo på Hotel Rügenblick
i den nordlige del af Stralsund på den historiske grund
”Schwedenschanze”, som er en del af Stralsunds befæstning. Vi skal bo på et ikke-ryger hotel, som har 64 delvist
kørestolegnede værelser.
Tilmelding til Sven A. Knudsen, tlf. 38 34 06 61. Vi kører
naturligvis med vores ”egen” chauffør Ulla, og liftbussen
fra De Grønne Busser.

sidespejl

Pris kr. 5.500 i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse mod
tillæg på kr. 1.000.

kr. 138.00

REJSER

Holland

AMSTERDAM, HOLLAND

-

16.
22. august
27.– april
– 2. maj

Korsør-Skælskør afdelingen står sammen med Egons Rejsebureau bag en sommertur til Holland fra søndag den 16.
august til og med lørdag den 22. august. Gæsterne skal
bl.a besøge Hollands Venedig, byen Giethoorn og AmsterSØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
dam. Turen vil byde på både møller, ost og træsko, og der
17. – 23. august
bliver i det hele taget rig mulighed for at opleve Holland
Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
helt tæt på.

Slukefter Kro i Vojens.

Gæsterne indlogeres på Hotel de Rijper Eilanden, Zuiddijk
kr. 4.475
kr.Rijp,
inkl.Holland,
alle udflugter,
men
entre
2 Pris
A,
1483
MA De
tlf. 0031
299ikke
675evt.
656.
REJSER

billetter
og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelPris pr. person i dobbeltværelse er kr. 6.295 (+ evt. af-

se
kr. 875. Begrænset
kan deltage.
bestillingsforsikring
kr.antal
382).kørestolsbrugere
Tillæg for enkeltværelse
kr.

AMSTERDAM, HOLLAND

Der
vil(+være
Tilmelding
skal ske
til Kirsten
1.245
evt. hjælpere
afbestillingsforsikring
kr. 458).
Prisen
inklude27. april –med.
2. maj

Er du handicappet og har legitimationskort til
DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp
til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB
Handicapservice på tlf. 70 13 14 15 (tast 6).
Du kan også maile til handicap@dsb.dk
Starter eller slutter din rejse med bus, skal
du kontakte din egen kommune. I brochuren,
Handicapservice kan du læse mere om
ordningen – brochuren finder du på
dsb.dk/brochurer

kørestol f

31
st. tv.
ANNO

40 23 70

INVALID

RABA
NYHED

lem
sidespejl
Brian Han
handlet,
ANNac
fortalte,
kørestol f
virksomh
kr.
138.00
INVALI
Oplys
ve

rer halvpension.
evt.19
frokoster
og entréer
er for egen
Rønhoff
Hansen,Alle
tlf. 58
60 79 senest
den 1.5.
regning.

31 medle
st. tv.
dit
40 23andr
70
med

Der vil være overnatning i Bremen på turen ud og hjem.

mercasol-

For mere information og tilmelding kontakt Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79. Tilmelding skal ske snarest
muligt. Turen aflyses, hvis ikke der kan samles minimum 30
deltagere inkl. hjælpere.

tlf. 49 19

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO

DSB
Handicapservice

handlet, c

17. – 23. august

Costa Del Sol

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
30. september til 7. oktober

Slukefter Kro i Vojens.

Himmerlands afdeling arrangerer ferierejse til Costa Del
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
Sol. Vi skal rejse med Bravo Tours med afrejse fra Billund
billetter
og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværellufthavn.
-
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www.danskhandicapforbund.dk/himmerland.

mercasol-

Tilmelding til Dorte Vejs, tlf. 30 61 37 92.DET HANDLER OM TILLID!

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august
Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
Slukefter Kro i Vojens.

tlf. 49 19
NYHED

le

Focus People, Algade 67, 1. sal, 55

Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

56722_FP_ann.indd 1

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten

Brian Ha
fortalte,

virksom

Oplys v

dit medl
Brug for hjælp

Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
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Selvhjulpen på badeværelset
MANUEL UDSKYL
SIMPEL
FJERNBETJENING

OP

NED
ELEKTRONISK
UDSKYL

KIP FUNKTION

HØJDE
JUSTERING

START VASKE-TØRRE
PROGRAM

NYHED

PATENTERET
BENLØFT

HS 130 K hæve/sænkesystem
med et Geberit AquaClean
8000 UP
HS 130 K giver optimale muligheder
ved forflytning til toilet. Indstilles let
til den rigtige højde. Brugervenlig
håndbetjening.
Kombiner HS 130 K med et vaske
toilet for at opnå bedre hygiejne,
komfort og øget selvhjulpenhed.
Der er lagt vægt på rengøringsvenligt
og diskret design med høj funktionalitet.

Windsor 3 badekar med hæve/sænke stol
– med patenteret benløft

SIMPEL
BETJENING:
KUN 2 KNAPPER

Nedsat mobilitet er ingen hindring for et varmt bad.
Kom fx fra kørestol over på badestolen og bliv, ved
simpel betjening ført op i badet.
Mulighed for tilvalg af air spa-bad funktion, lys og lyd
i badet.
Der er lagt vægt på komfort, rengøringsvenligt og
diskret design med høj funktionalitet.
Se vores andre modeller som tilgodeser liftbrugere
og arbejdsmiljøet hos plejepersonalet.

SmartHome rådgiver dig til den bedste helhedsløsning i badeværelset,
- hvad enten der er brug for et bidet–sæde eller en komplet toilet løsning.
Stort erfaringsgrundlag med over 1.500 installationer
til både kommuner og private kunder.
SmartHome har eksisteret siden 2007 og har egen tekniker og ergoterapeuter.
Vi er med Jer lige fra rådgivning – installation til implementering.
Kontakt os for flere oplysninger på tlf. 2247 2244 eller se mere på www.smarthome.dk

SmartHome ApS
Messingvej 33 | 8940 Randers SV | Tlf. 22 47 22 44
smarthome@smarthome.dk | www.smarthome.dk
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DET SKER I DHF

DANSK HANDICAP FORBUNDS SPECIALKREDSE
Dansk Handicap Forbund har fire specialkredse, der hver
især varetager specielle interesser blandt medlemmer
af Dansk Handicap Forbund. De fire kredse er:

RYK – RYGMARVSSKADEDE I DANMARK er en specialkreds af og for mennesker med rygmarvsskade, deres
pårørende og alle andre interesserede.
Som medlem får du bl.a:
- RYK! magasin fire gange årligt,
- medlemsrabat på RYKs mange arrangementer,

RABATORDNINGER:
Rustbehandling til bilen
Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 15% rabat på
rustbeskyttelse af bilen til medlemmer af Dansk Handicap
Forbund. Indehaver Brian Hansen henvendte sig til DHF
med tilbuddet og fortalte, at han fik ideen ved at kigge på
arbejdet i nabo-virksomheden, der indretter handicapbiler.
Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys
dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres med
andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.mercasolantirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på tlf. 49 19 40
63 eller mail mercasol@live.dk.

- indflydelse på RYKs sundhedspolitiske arbejde.
Læs mere på ryk.dk eller kontakt formand Torben Bach
Holm, tlf. 24 25 99 35 mail torben@bachholm.dk

I UNGDOMSKREDSEN møder du andre unge med et
handicap og med samme udfordringer i hverdagen. Gennem kurser og lokale aktiviteter dannes stærke netværk
og venskaber. Ungdomskredsen er for alle medlemmer
mellem 14 – 35 år.
Vores aktiviteter er både lokale og landsdækkende og
består fx af hyggelige cafeaftener og weekendkurser. Du
kan selv få indflydelse på UKs aktiviteter, og har du gode
ideer, eller kunne du tænke dig at være med til at planlægge aktiviteter, så kontakt os meget gerne.

Rabat på osteopati-behandling
Osteopat Olivar Frederiksen behandler mennesker for
blandt andet smerter i bevægelsesapparatet. Osteopati
er en behandlingsform, som arbejder med kroppens problemer og forsøger at skabe ligevægt i kroppen gennem
behandling med manipulation, fx tryk og stræk.
Olivar Frederiksen har klinik i Hellerup nord for
København, og medlemmer af Dansk Handicap Forbund får
20 % rabat på behandling. Læs mere om behandlingen og
klinikken på www.osteopatibehandling.dk.

Som medlem modtager du NUTIDENS UNGE – landets
eneste magasin for unge med et handicap.

BLIV

MEDLEM

Læs mere på hjemmesiden www.ungdomskredsen.dk og
på facebook www.facebook.com/ungdomskredsen

FORÆLDREKREDSEN samler forældre, der har børn
med handicap, og har til formål at skabe kontakt mellem
ligestillede forældre og børn og sikre rettigheder for
børn med handicap.

AF

HANDICAP

FORBUND

AMPUTATIONSKREDSEN er en specialkreds for mennesker, som mangler en del af bevægeapparatet enten
fra fødsel eller fra amputation, deres pårørende og behandlere.
Vi giver medlemmerne mulighed for at mødes og træffe
ligesindede bl.a. på medlemsweekender, hvor vi får viden og udveksler ideer.
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ANNONCER

Venner søges til hyggeligt samvær
Vi søger venner i hele landet. Vi bor i Aarhus og er 42

man kan ikke se det på os! Vi har også begge to ADHD,

og 43 år gamle. Vi hedder Jasmin og Jonatan, og vi sav-

men vi får piller for det, og det hjælper.

ner venner!

Jasmin er dårligt gående og sidder i kørestol. Vi øn-

Jasmin fik sklerose, og det fik vennekredsen til at

sker bare nogle venner, som kan lære os at kende. Vi

skrumpe. Vi har ikke haft venner i over tre år. Vi elsker

er ikke kedelige! Kontakt os på Jasmins email: dejlige.

fis og ballade og byture, og vi elsker at gå i biografen. Vi

lasse@dukamail.dk eller på Jonatans email: lille.mand@

har en labrador, en fugl og en hamster, og vi elsker dyr.

dukamail.dk. Vi søger venner mellem 25 til 50 år.

Vi er begge to meget let udviklingshæmmede, men

Rufus badestol fra ETAC sælges
Badestolen har ryg og armlæn. Den kan klappes

Bruges ikke mere grundet dødsfald.

sammen og pakkes i medfølgende papæske.

Nypris 1920 kr. (faktura haves), sælges for 800 kr.

Den kan medbringes i bil, bus og fly.

Henvendelse på tlf. 22 41 49 01.
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DET SKER I DHF
BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer
eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO –
Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver
borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.VISO skal være med til at
sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset
hvor i landet du bor.

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk
DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.
Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på
mail: viso@servicestyrelsen.dk.

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til
Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan
sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra Post Danmark.

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende, står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig.
Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund,
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, ringe på tlf. 39 29
35 55 eller sende en mail til dhf@dhf-net.dk.

✁
Kontingent 2015
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

Undertegnede ønsker at blive medlem
af Dansk Handicap Forbund.
Jeg er:
handicappet
ikke-handicappet

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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: http://danskhandicapforbund.dk/fakta/stoet_os/bliv_medlem/tilmeld_dig_her/

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

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

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk
Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Oplys desuden, om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.
	Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Send os et brev
Du kan også sende os din tilmelding. Du bedes udfylde og klippe
blanketten ud og sende til forbundet på adressen:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

310 kr.
465 kr.

DEBAT

Af Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter

DEBAT - KRONIK

Af David Holmberg Foto: Colourbox

Forringelser i fysioterapien
for mennesker med handicap
Nye regler betyder færre minutters fysioterapi

D

EN 1. JANUAR 2015 trådte en ny overenskomst
i kraft mellem Danske Fysioterapeuter og Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
Overenskomsten reducerer i den tid, som mennesker med handicap med bevilget vederlagsfri fysioterapi har individuelt med en fysioterapeut.
Tidligere var der mulighed for, at klinikkerne kunne få
et tillæg for ”særlig tidskrævende indsats”. Dette tillæg
bortfalder med overenskomsten. Mere præcist betød
tillægget, at patienter med vederlagsfri fysioterapi
tidligere kunne få 45 minutters træning og behandling
individuelt ved en fysioterapeut. Fremover kan patienterne med vederlagsfri fysioterapi kun modtage 30 minutter individuelt ved en fysioterapeut (pr. gang), fordi
det særlige tillæg udgjorde de sidste 15 minutter.

Konsekvenser
Overenskomsten indebærer, at langt størstedelen af
patienterne med vederlagsfri fysioterapi, som har haft
45 minutter, har fået at vide, at de her fra 2015 kun
kan få 30 minutter. For at imødekomme forringelserne
vil klinikkerne tilbyde mere holdtræning som supplement til den individuelle træning og behandling.
Imidlertid er holdtræning en ydelse, som langtfra altid
kan fungere for mennesker med handicap på grund af
gruppens specielle behov.
Den oplagte konsekvens er derfor, at en person med

KOMMENTAR FRA
LANDSFORMAND SUSANNE OLSEN
”Forringelserne for borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er endnu et eksempel på, at
kompensationstanken bliver undergravet bid for bid.
Både Danske Regioner og KL hylder princippet om
rehabilitering, for at borgerne skal blive mere selvhjulpne. Derfor er det selvmodsigende, at de indgår
denne aftale. I Dansk Handicap Forbund arbejder vi
for kompensationsprincippet, og derfor vil vi i samarbejde med de øvrige handicaporganisationer sætte
fokus på problemet. ”

handicap og fysioterapeuten skal nå mere på kortere
tid. Og 30 minutter er ikke meget, hvis der både skal
være tale om træning og behandling. Og det er slet
ikke meget, hvis personen ikke hurtigt kan klæde om,
har svært ved at forflytte sig, eller fx bruger benskinner, som skal af og på. Samtidig skal fysioterapeuten jo
være klar til den næste patient, når de 30 minutter er
gået.

Undtagelser
Som jeg indikerede ovenfor, kan der være undtagelser.
Men undtagelserne indtræder kun, hvis klinikken gerne
selv vil betale for de sidste 15 minutter. Det vil de af
gode grunde meget sjældent, men som jeg hører det,
sker der ved nogle klinikker en konkret faglig vurdering
af den vederlagsfrie patient, som bevirker, at enkelte
patienter bibeholder deres 45 minutter. Andre klinikker
siger, at hvis det tager meget lang tid at komme i og af
tøjet, hvis patienten har svært ved at forflytte sig, eller
bruger benskinner, så kan der fortsat gives 45 minutter.
Hvorom alting er, så vil det være et fåtal, som fortsat
får 45 minutters individuel træning og behandling ved
en fysioterapeut. Langt størstedelen, heraf adskillige
mennesker med handicap, kan allerede nu mærke
forringelserne, som gør det at gå til fysioterapi til en
hurtigere foreteelse, hvor fleksibiliteten reduceres, og
hvor det bliver sværere at nå det optimale behandlingsresultat. n
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I det forrige nummer af Handicap-nyt bragte vi en
kronik, som handlede om, at Dansk Handicap Forbunds
medlemmer oplever, at de ikke længere tilbydes 45
minutter vederlagsfri fysioterapi, men kun 30 minutter.
Danske Fysioterapeuter har læst kronikken og sendt
en kommentar.

Misforståelser om
vederlagsfri fysioterapi

I

SENESTE NUMMER AF Handicap-nyt kunne man læse et indlæg om Danske Fysioterapeuters nye aftale med kommunerne om leveringen af vederlagsfri fysioterapi. Blandt andet fremgik det, at afskaffelsen af tillægget for særligt tidskrævende behandling betyder, at man nu som patient
får mindre behandling.
Jeg er ked af at høre, at omlægningen er blevet misforstået nogle steder.
Tillægget for særligt tidskrævende behandling er ganske rigtigt afskaffet,
men aftalen ændrer ikke på den tid, der er afsat til behandlingen.
Der er tale om en teknisk omlægning af dele af det, honorar fysioterapeuten får for sin behandling. Man kan sammenligne det med, at de
taxachauffører, der kører handicapkørsel for kommunerne, havde aftalt
at afskaffe et tillæg for natkørsel mod til gengæld at hæve den generelle
takst. Ligesom det ikke ville betyde, at chauffører fremover kunne sætte
kunderne af 300 meter før om natten, så betyder vores nye aftale ikke, at
patienterne skal have en kortere behandling.
Afskaffelsen af tillægget passer godt med, at der ikke bliver sat specifikke tidspunkter af til for eksempel udspænding i den vederlagsfri ordning.
Fordelen ved det er, at det er den faglige vurdering, der afgør, hvilken behandling man får som patient.
De penge, der har været brugt til særligt tidskrævende tillæg, er stadig
en del af overenskomsten for vederlagsfri ordning og kommer derfor
stadig mennesker med handicap til gode.
Vi har gjort meget ud af at fortælle vores medlemmer,
hvordan den nye aftale skal forstås – blandt andet på
møder over hele landet. Hvis I støder på nogen, der har
misforstået den nye aftale, så kontakt os meget gerne på
ml@fysio.dk, så vi kan få rettet misforståelserne. n

TAG I MOD
OPFORDRINGEN!
Dansk Handicap Forbund
(DHF) opfordrer medlemmer, der oplever problemer og har fået nedskåret
deres tid, til at kontakte
Danske Fysioterapeuter
og holde DHF orienteret
om resultatet.
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UDDANNELSE

Af Mads Stampe Baggrundsfoto: Colourbox

Alle har ret
til en fed
uddannelse
L
Foto: Claus Haagesen/Chili

Et ønske om at opbløde
retskravet på den Særligt
Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) bringer
mindelser tilbage til en tid,
hvor man talte om de uunderviselige, mener kritikere

Forstander på Egmont Højskolen Ole
Lauth oplever en tendens, som, han er
bange for, vil sende handicapsagen tilbage til lige efter 2. Verdenskrig.
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OVEN OM DEN Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
(STU) er ikke til at tage fejl af.
Uddannelsen er for alle, der
ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse, og den henvender sig
primært til unge med udviklingshæmning eller unge med særlige
behov.
Målet er lige så klart: Den unge
skal opnå personlige, sociale og
faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Eventuelt, står
der i loven, skal STU’en føre til videre uddannelse og beskæftigelse.
Retskravet på en STU er utvetydigt og har været det siden lovens
vedtagelse den 1. august 2007,
og på Egmont Højskolen i Hou
ved Odder, har man det ene gode
eksempel efter det andet på, at en
STU er et fantastisk tilbud.
”Det, at man tager udgangspunkt
i den enkeltes behov og tilrettelægger uddannelsen efter det, er helt
fantastisk. Det gør, at man kan strikke nogle helt unikke forløb sammen, som for nogle ganske enkelt
kan handle om, at de finder ud af,
hvem de er,” konstaterer forstander
på Egmont Højskolen Ole Lauth.
Siden starten har Egmonthøjskolen gennemført mellem 50-60

STU-forløb, og i skrivende stund har
skolen 31 elever på STU. 15 af disse
elever har som delmål at finde ud af,
om de kan klare at være arbejdsleder
for hjælpere ansat som Brugerstyret
Personlig Assistance (BPA). Den form
for STU er Egmont Højskolen den
eneste i landet, der udbyder.
”At STU’en giver mulighed for sådan et uddannelsesforløb er meget
tilfredsstillende,” lyder det fra forstanderen.

Et skridt tilbage
Ole Lauths begejstring for STU’en
overskygges dog i nogen grad af
det, han kalder konkurrencestatsfilosofien, som, oplever han, vinder
mere og mere indpas.
”Når jeg rundt på møder og i andre
sammenhænge hører embedsmænd
og kommunalpolitikere lufte tanken
om, at der må være en grænse for,
hvem man give en uddannelse, så
bliver jeg bekymret. Dermed leger
man nemlig med idéen om, at nogle
kan være med, mens andre ikke kan,
og dertil skal man definere nogle
grænser for, hvem der kan uddannes,
og hvem der ikke kan. Det er en farlig vej at gå,” mener han.
Han er kritisk over for, hvem der
skal have lov at sætte grænserne
for den enkelte.
”Hvem skal afgøre, om man er for
dum? Det er ikke noget, man kan
bygge et system op om,” vurderer
han.
Hos Landsforeningen LEV bakker
man op om det synspunkt. Også her
oplever man en tendens, hvor man
ønsker at dømme nogle ude, mens
andre er inde.
”Der hersker en idé om, at det
skal kunne betale sig, og derfor
mener man godt, man kan definere
nogle grænser for, hvem der skal
have ret til uddannelse. Jeg ser det
som en tendens til, at vi er på vej
mod den gamle opdeling i ånds-

svageforsorgen, hvor mange blev
stemplet som uunderviselige,” siger
politisk konsulent i Landsforeningen LEV Thomas Gruber.

Helt almindelig krav
Hos Kommunernes Landsforening
(KL) er vurderingen ikke helt så hård.
For selvom KL rigtig nok ønsker en
opblødning af retskravet i loven
om STU, så kommer det blot af helt
almindelige krav, som man også ser
andre steder i uddannelsessystemet,
og ikke nødvendigvis af et ønske om
at finde en nedre grænse for, hvem
der skal have lov at uddanne sig.
”Vi har efterlyst en opblødning af
retskravet, fordi vi har den holdning,
at der er nogle af de unge, hvor
man kan diskutere, om en STU er
den rigtige løsning. I loven stilles
der for eksempel krav til, at den unge skal følge uddannelsen i mindst
840 timer på et år. Hvis ikke eleven
kan det, kan kommunen afbryde
forløbet. Det krav vil nogle unge
have svært ved at følge,” mener
chefkonsulent i KL’s Center for Børn
og Uddannelse Jan Bauditz.
Han mener desuden godt, at kommunen kan varetage opgaven med
at vurdere, hvad den enkelte har behov for. Det kan man gøre ved hjælp
af ekspertvurderinger og dialog med
den enkelte familie, mener han.
”Det er en helt grundlæggende
måde at arbejde på. For kommunerne er det ikke et spørgsmål om STU
eller ingenting, det er et spørgsmål
om at finde den rigtige løsning,” siger Jan Bauditz.

De uunderviselige
Men hvis den rigtige løsning bliver
en opblødning af retskravet, så
nogle unge mennesker i yderste
konsekvens ikke får mulighed for at
tage en STU, fordi de dømmes ude
af systemet, så er der virkelig grund
til bekymring, mener Ole Lauth.

”Tidligere arbejdede man med
begrebet ’de uunderviselige’. Det
har systemet heldigvis arbejdet sig
væk fra siden, men jeg er begyndt at
tvivle på, om KL mener, at det fortsat
er den rigtige vej at gå,” siger han
og fortæller, at Egmonthøjskolen har
haft en STU-elev, som blevet undervist i at sige ’ja’ og ’nej´.
”Vi har lært en elev at tage et
valg, og det er bestemt også noget
værd,” konstaterer forstanderen.

Økonomien er løbet løbsk
En evaluering af STU fra 2012 konkluderer, at udgifterne til STU er
steget siden starten som følge af
en markant vækst i antallet af STUelever. I evalueringen foreslås det
derfor, at man får afgrænset målgruppen både opadtil og nedadtil.
”Det, at de unge uanset tilstand,
har et retskrav på STU, gør det til en
ekstraordinær udfordring at styre
økonomien,” lyder det i konklusionen.
Chefkonsulent i KL Jan Bauditz
medgiver, at økonomistyring udgør en stor del af baggrunden for,
hvorfor man ønsker en opblødning
af retskravet. Alligevel mener han,
at den økonomiske forklaring er for
endimensionel.
”Det handler om det indholdsmæssige, ligesom det handler om
økonomien. Det handler om begge
dele på samme tid, og intet har forrang over noget andet. Det er klart,
at kommunerne skal overholde de
økonomiske rammer, men det handler om at finde den rigtige balance
mellem pris og kvalitet,” siger han.
En stikprøve fra evalueringen
af STU fra 2012 viser en kraftig
stigning i antallet af STU-elever fra
i gennemsnit 2,3 helårselever pr.
kommune i 2011. I 2013 var 2574
på en STU-uddannelse. Det tal er
steget fra 16 i 2007. n
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ULAND

Af Henry Lind Foto: Privatfoto og Colourbox

HONDURAS

– et land præget af vold

Honduras er verdens mest voldelige land. I december blev Kike
dræbt. Han var bestyrelsesmedlem for de rygmarvsskadede i
Honduras, hvor Dansk Handicap Forbund deltager i et projekt

E

FTER EN KORT telefonsamtale kommer Maycol,
der er Dansk Handicap Forbunds koordinator i
Honduras, tilbage til mødelokalet med våde øjne
og fortæller os, at Kike er blevet skudt og dræbt.
Endnu et offer for den vanvittige vold i Honduras, men
denne gang kom den helt tæt på. Kike eller Luis Enrique Alvarez Espinal, som var hans formelle navn, var
bestyrelsesmedlem i organisationen af rygmarvsskadede i Honduras ved navn AHLMYS og Dansk Handicap
Forbunds partner i Latinamerika i programmet TUCAN.

Fra land til by efter job
Kike flyttede som ung til hovedstaden Tegucigalpa fra
en sydligere provinsby for at få bedre muligheder for
at finde et arbejde. Her mødte han Blanca og blev gift
med hende, og som så mange andre fattige i ulande
slog Kike sig på handel, og efter noget tid fik han en
bod på markedet. I november 2002 blev han udsat for
et væbnet overfald og skudt, men overlevede og blev
paraplegiker. Det skete netop som Blanca var blevet
gravid og ventede deres femte barn.
Det var hårde tider for parret og i april 2006 besluttede de, at Blanca skulle forsøge lykken og tage til USA for
at finde arbejde. Hun nåede dog aldrig sit mål. Blanca
døde i ørkenen på vej til den amerikanske drøm, som for
mange ender med at blive et mareridt eller brister.

Alenefar og ligeretsforkæmper
Kike blev alenefar til fem børn i alderen 3-20 år, men
han gav ikke op. Han knoklede videre med sin bod på
markedet og gav sine børn en god opvækst.
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Kike blev medlem af AHLMYS i 2004 og i de sidste
mange år som medlem af landsbestyrelsen. Efter hans
kones død, hvor han påtog sig rollen som alenefar,
samtidig med at han deltog på nogle af DHF´s kurser
om kønsroller, blev han bevidst om mange kvinders
dobbeltrolle som mor og forsørger. Han blev fortaler
for mere ligestilling mellem kønnene både i organisationen og i hjemmet, og han blev brugt som oplægsholder på workshops m.m., hvor han fortalte sin personlige
historie, og hvordan han havde ændret sit syn på kvinder og kønsroller.

Bandevold og mord er hverdagsting
I de senere år er volden i Honduras taget voldsomt til.
Forskellige konkurrerende bander bekriger hinanden
og kræver den såkaldte ”krigsskat” eller beskyttelsespenge af diverse erhvervsdrivende, heriblandt fra
de der har en bod på markederne. Det var en sådan
konflikt, der kostede Kike livet. Om han ikke ville eller
ikke kunne betale krigsskatten, ved vi ikke, men den 1.
december blev Kike skudt og dræbt af en af banderne.
Volden i Honduras har nået absurde højder. Honduras er i dag det land i verdenen, der har den højeste
mordrate i forhold til indbyggertal udenfor deciderede
krigsområder. I 2012 blev der i Honduras dræbt 7.172
personer, hvor der i Danmark blev begået 47 mord, og
de to lande har næsten lige mange indbyggere.

Mange årsager til vold
Desuden viser drabsstatistikken kun de officielle tal,
dertil kommer et ukendt antal dræbte, der ikke bliver

Kike var organiseret i handicapbevægelsen og alenefar. For nylig blev han skudt af en bande.

rapporteret. Årsagen til den ukontrollerede vold skal
nok findes flere steder. Dels fordi Honduras er et gennemgangsland for narko til USA, dels på grund af de
rivaliserende bander, en enorm ulighed, der er en af
verdens største, et samfund, der har mistet sin sammenhængskraft og kultur, da man ukritisk tager alt fra
USA til sig, og endelig på grund af meget høj korruption
og politisk uduelighed. I andre mellemamerikanske lande som Guatemala og El Salvador, som også er plaget
af høj kriminalitet, er det lykkedes at få knækket kurven
gennem politiske tiltag og ved hjælp af den katolske
kirkes medvirken til forsoning.

Handicaparbejdet
Dansk Handicap Forbund (DHF) har siden 2006 støttet
handicapbevægelsen i Honduras, men det giver store
udfordringer i et land, der er præget af så stor kriminalitet. Befolkningen er først og fremmest optaget af at

overleve, gå på arbejde eller i skole, komme hjem og
låse døren efter sig.
Det kan derfor være meget svært at få folk til at lave
organisationsarbejde. Hvilken familie har lyst til at
sende deres blinde søn eller deres datter, der er kørestolsbruger, ud på gaden under disse forhold? Overbeskyttelse i Honduras af mennesker med handicap
får lige en ekstra tand, og det er lidt svært at fortænke
familierne i det.
Det betyder ikke, at DHF opgiver arbejdet i Honduras, for er der et sted, hvor der er behov for støtte til
handicapbevægelsen, må det være der, også fordi der
ikke findes andre udenlandske NGO´er *, der har mod
på opgaven. Ved hjælp af en stor indsats fra vores personale på DHF-kontoret i Tegucigalpa – hovedstaden
i Honduras, er det da også lykkedes lidt efter lidt at
styrke vores fem partnere i Honduras. n
*) Note: Non-Governmental Organization, på dansk: Ikke statslige organisationer.
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RÅDGIVNING

Af Jeppe S. Kerckhoffs Foto: Colourbox

Sagen vundet
Forbundets rådgivning hjælper medlemmer med sager herunder afslag på
hjælp fra kommunerne. For nylig lykkedes det at hjælpe en mor med rygskader
til at få praktisk hjælp til at bistå hende med børnepasningen

E

T MEDLEM, SOM er mor til en
datter på et år, har med hjælp
fra forbundet fået bevilget
praktisk hjælp til børnepasning, når faderen er på Universitetet.
Medlemmet henvendte sig til rådgivningen. Hun havde søgt om hjælp
til børnepasning i situationer, hvor
faderen ikke kunne være til stede,
fordi han studerer. Der er tale om
situationer, hvor datteren er syg og
ikke kan være i dagpleje. Moderen
har voldsomme rygproblemer, som
følger af diskusprolapser og har
derfor, når hun er alene med barnet,
brug for støtte til fysiske løft m.v.
Blot et enkelt forkert løft af barnet
vil medføre voldsomme smerter.
Faderen er derfor nødt til at være
hjemme, når barnet er sygt, og det
gør det svært for ham at passe sine
omfattende studieaktiviteter. Med
til historien hører, at ægteparret
ikke har mulighed for at få hjælp til
børnepasning fra deres familie.

hjemmehjælp, selvom om at der
er rask ægtefælle i boligen. Uagtet
servicestandarden så skal kommunen altid foretage en konkret og
individuel vurdering for at afdække,
om borgerne har et behov, som ligger ud over det, der er dækket af
servicestandarden. Netop på grund
af moderens funktionsnedsættelse
er her en situation, hvor familien
ikke kan sammenlignes med andre
børnefamilier.

FAKTA OM RASK
ÆGTEFÆLLE ELLER
ANDRE VOKSNE I
HUSSTANDEN:
Ifølge praksis kan en kommune, når den udmåler hjælp,
i et vist omfang tillægge det
betydning, at der er en rask
ægtefælle i husstanden.
Det er dog vigtigt at være op-

Medhold hos Ankestyrelsen

mærksom på, at en kommune

Sagen endte med, at Ankestyrelsen
gav familien medhold i, at den var
berettiget til hjemmepleje til børnepasning i situationer, hvor barnet er
sygt, og hvor faderen ikke kan være
hjemme på grund af sit studium. n

altid skal foretage en konkret
og individuel vurdering. Det
betyder, at den skal afklare,
om der er særlige forhold, som
gør, at en borger alligevel kan
bevilges hjælp. Der kan være
forskel på adgangen til hjælp –
afhængigt af hvilken paragraf
man søger hjælp efter. For
eksempel kan praksis være

Manglende individuel
vurdering

forskellig på hjemmeplejen og

Kommunen gav afslag på hjælp
med henvisning til, at man i den
pågældende kommune ikke yder
personlig og praktisk hjælp, hvis
der bor en rask ægtefælle over 18
år i husstanden. Kommunen mente
også, at familien i situationer, hvor
barnet er sygt, selv må finde alternative pasningsmuligheder, ligesom
andre familier er nødt til.
Dansk Handicap Forbund gik ind
i sagen og gjorde gældende, at der
er praksis for, at man under særlige
omstændigheder kan få bevilget

Personlig Assistance).
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en BPA-ordning (Borgerstyret

Hvis du får en afgørelse, som
du er i tvivl om er korrekt,
kan du kontakte forbundets
rådgivning og få en vurdering
af afgørelsen. Rådgivningen
kontaktes på 39 29 35 55 eller
social@dhf-net.dk
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TEMA: HANDICAPBILER

Af Jeppe Kerckhoffs Foto: Colourbox

TEMA: HANDICAPBILER
På temasiderne kan du læse om et besøg hos to handicapbilforhandlere i henholdsvis Ribe og Odense. Forbundets rådgivning giver gode tips til, hvad der lægges
vægt på, hvis du skal søge din kommune om en handicapbil. DHF - Akademiet forklarer, hvad en handicapbil
er, og to journaliststuderende har undersøgt, hvorfor
der bevilges færre handicapbiler end for år tilbage.

Hvad skal du være
opmærksom på, når
du søger om bil?
Når du søger om støtte til køb af bil, er der nogle ting, som du kan have gavn
af at vide, inden du kontakter kommunen. Handicap-nyt giver nogle tips
Beskriv din funktionsnedsættelse og hverdag
Kommunen indhenter lægeoplysninger om din funktionsnedsættelse, men du er ekspert i dit eget liv, og derfor er det vigtigt, at du kan fortælle alle detaljerne om,
hvordan funktionsnedsættelsen påvirker dig i hverdagen.
Husk på at der findes gode og dårlige dage. Du skal
kunne fungere hver dag, derfor må du, selvom det kan
være svært, være åben omkring de udfordringer, som
du har.
Hvordan indvirker funktionsnedsættelsen på din
hverdag? Hvad er svært for dig; har du fx smerter, udtrætning, reagerer du på kuldepåvirkninger? Hvad betyder vejr og vind i forhold til din funktionsnedsættelse?
Kom med konkrete eksempler.
Sig også til hvis du mener, der er nye oplysninger,
som kræver opdaterede lægepapirer. Din gangdistance
tillægges også stor betydning. Her skal du være opmærksom på, om en evt. gangtest også afspejler de
dårlige dage og tager hensyn til de forskellige årstider.
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Optimalt set bør en evt. test tages af flere omgange og
under forskellige omstændigheder. Er du uenig i vurderingen, skal du gøre opmærksom på grunden til din
uenighed og bede om at få det noteret i sagen.

Kørselsbehov
Særligt ved trivselsbiler er det vigtigt at få beskrevet
kørselsbehovet meget grundigt. Der er krav om, at man
skal have et betydeligt kørselsbehov. Derfor er det
utrolig vigtigt, at du har et godt overblik over al den
kørsel, du har – både til hverdag, indkøb, fritidsaktiviteter, familie- og vennebesøg, træning, behandling, frivilligt arbejde, foreningsliv og kørsel på tværs af landsdelene. Vi anbefaler derfor, at du laver en kørselsdagbog
over eksempelvis en måned. En sådan optegnelse kan
hjælpe dig med at sandsynliggøre behovet. Hvis du
ikke har haft bil før, kan det være en god ide at lave et
ugeskema over alle de aktiviteter, som du forventer at
kunne deltage i, hvis du har bil.

Andre kørselsordninger
Vær opmærksom på at du ifølge loven ikke kan få
bevilget en bil, hvis dit behov kan dækkes gennem
handicapkørsel, offentlige transportmidler og lokalt ved
hjælp af kørestol, en elscooter eller crosser. Her er det
vigtigt, at du tydeligt får beskrevet, hvor barriererne
ligger i forhold til andre kørselsordninger. Beskriv hvor
og hvornår problemerne opstår. Det kan fx være problemer med ind- og udstigning af offentlig transport,
fordi du skal medbringe flere forskellige hjælpemidler.
Eller det kan dreje sig om omfanget af den kørsel, som
du har behov for, afstande, skæve tidspunkter på døgnet osv. Vær også opmærksom på, om du har behov,
som kørselsordninger og offentlig transport har svært
ved at dække på grund af manglende fleksibilitet, fx på
tværs af regioner, eller hvis du har behov for at deltage
i mange møder og aktiviteter på en uge.

Afprøvning af bil
Når du skal have bevilget billån, skal du typisk prøve
flere forskellige bilmodeller. Kommunen skal bevilge
den billigst egnede bil, og her skal du være opmærksom på alle de små detaljer, som kan have betydning,

Er du i tvivl, kan du få vejledning hos forbundets
rådgivning. Rådgivningen kontaktes på 39 29 35 55
eller social@dhf-net.dk

når du skal bruge bilen hver eneste dag. Såsom ind- og
udstigning, benplads, loftshøjde, udsyn, dørbredde,
plads til hjælpemidler, særlige forhold omkring lift og
særlige forhold omkring betjening af hjælpemidler. Har
du fx på dårlige dage behov for flere tekniske hjælpemidler? Er der særlige forhold omkring kuldepåvirkning
og din mulighed for at skrabe sne? Du skal ved afprøvningen tænke på, at bilen skal kunne bruges i seks år
under mange vidt forskellige omstændigheder. Måske
har du nogle erfaringer fra din nuværende bil, som du
også kan bruge. Sørg for at få dem beskrevet og noteret
i sagen. ■
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Af Bente Rødsgaard Foto: Per Zoëga

Besøg hos
bilforhandler i Ribe
Det meste kan lade sig gøre, når en bil
ombygges, og måske er Caddy Roll-In en
lidt overset bil til handicapbefordring

I

ET INDUSTRIKVARTER LIDT uden for Ribe centrum befinder Ribe Karosseri sig, her kan nysgerrige se nogle
eksempler på handicapbiler. Firmaet leverer og ombygger alle bilmærker og er autoriseret VW forhandler. Landsformand Susanne Olsen er taget på visit hos en
forhandler for at høre nærmere om, hvad der møder en
potentielt interesseret kunde.
I butikken tager ingeniør Per Zoëga imod hende, han
har ombygget biler til mennesker med handicap gennem en lang årrække, og han viser rundt i butikken,
som rummer mange biler, hvoraf enkelte kan ombygges
til mennesker med handicap.
"Hvis man kommer ind lige fra gaden og vil høre om
handicapbiler, så spørger vi, om personen har en bevilling, og hvad personen har behov for. Vi har altid to biler at vise frem, så man kan se håndbetjening osv. Det
er svært at sige noget om priser, da det kommer an på,
hvilken bil kunden vil have, hvor meget der skal ombygges, og hvor meget af det, kunden selv skal betale.
Vi hjælper gerne med udregninger,” siger han.

Let at montere gulvfastspænding
Per Zoëga viser Susanne Olsen en Volkswagen T5
Transporter, som er en kassevogn, der er født med nogle ting, som kunderne efterspørger, fx to skydedøre og
niveaufrit gulv. Høje personer kan også bruge den, da
man kan pille noget af loftsbeklædningen af, alternativt
kan bilen bestilles med højt tag. Bilen er velegnet til
mennesker med handicap, især for dem, der gerne vil
sidde i deres kørestol ved siden af den, der kører bilen.
Men det er noget, som kommunerne ikke giver tilskud
til, med mindre ejeren fx er respiratorbruger.
"Men en ombygning af en Volkswagen T5 Transporter
er nemt. I modsætning til andre biltyper, som kan have
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indbyggede niveauforskelle i bunden, så er bilens gulv
i denne type helt fladt, og det gør det let at montere en
skinne i gulvet til fastspænding af en kørestolsbruger,”
forklarer Per Zoëga.
Firmaet kan også tilbyde diverse typer sæder og har
stor erfaring i ombygninger og i at lytte til ønsker og
behov. ”Vi har ikke et stort udvalg af biler, der kan ombygges, men de kan let skaffes," siger han.

Reel prisudregning
Hele markedet har ændret sig. Før 2007 ombyggede
firmaet 80 biler om året, nu er det halveret. Nogle butikker byder ind på udbudsrunder fra kommunerne om
handicapbiler, men det gør Ribe Karosseri sjældent. "Vi
sørger for, at priserne afspejler, hvad man får, så der
ikke skal søges efterbevillinger. En handicapbils pris
udregnes som bilens pris plus ombygning. Bilen tilpasses kunden, derfor er det meget individuelt, hvad det
kommer til at koste. Vi tilstræber at beregne den reelle
pris på bil og ombygning, så kunden ved, hvad bilen og
ombygningen koster,” siger han.
Volkswagen har 53 forhandlere i hele landet, så uanset hvor man bor, er det let at finde et sted, der kan
hjælpe med specialiseret service. Landsformand Susanne Olsen har selv en Volkswagen Caravelle handicapbil,
som hendes hjælpere kører. På de autoriserede værksteder oplever hun, at der ofte er meget lang ventetid.
Ifølge Per Zoega er det dog ikke tilfældet hos Ribe Karrosseri, som prioriterer kunder med handicap højt, da
de har sværest ved at undvære deres bil.

Ventetider
Ventetider interesserer Susanne Olsen, og derfor vil hun
gerne vide, hvor lang tid det tager at få ombygget en bil.
Per Zoëga forklarer, at bilerne sjældent er lagervarer, og
leveringstiden er ca. otte uger. Når først alle papirer er i
orden, og bilen er leveret fra fabrikken, så tager ombygningen fra 14 dage og opefter afhængigt af opgavens
omfang. ”Det kan også tage tid at få en nummerplade fra
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En kørestol kan let spændes fast.

Nogle har brug for at få monteret en lift.

Per Zoëga demonstrerer en Caddy Roll-In for Susanne Olsen

Skat, hvor der kan være lang leveringstid. Nummerplader til handicapbiler har vi ikke lov til at have liggende
på trods af, at firmaet er godkendt til at kunne udlevere
nummerplader – også de gule," siger Per Zoëga.

Den ”oversete” bil
I udstillingsrummet står også en Caddy Roll-In, som Per
Zoëga synes, er en meget overset biltype, når det gælder handicaptransport.
I bilen er der et godkendt fastspændingssystem RollIn fra Belgien, som gør det muligt for en kørestolsbruger i manuel kørestol at sidde bag i bilen, dog en smule
skråt og lidt tilbagelænet, men hvis det drejer sig om
en kortere strækning, kan det gå an. Bilen kører som
taxa flere steder i Sverige. Den findes i flere størrelser og har et lavt støjniveau, så man kan tale sammen
under kørsel. ”Jeg synes, at Caddyen er en overset bil,
den kunne godt indgå i et taxakoncept eller flextrafikkoncept,” mener Per Zoega.
Firmaet køber også brugte handicapbiler og sælger
dem videre til udlandet, som tager handicapindretningen ud og bruger dem til varebiler. Egentligt ville firma-

Drejesæder er nødvendige for nogle
bilister handicap.

et gerne beholde enkelte ikke nedslidte biler og tilbyde
dem til kunder som en lånebil eller til at leje ud til
turister, men det kan ikke lade sig gøre uden at betale
bilens afgift. En afgift, som kan løbe op i flere hundrede
tusinde kroner, og så kan det ikke svare sig, men hvis
det blev ændret, så ville butikken gerne tilbyde både
udlejnings- og lånebiler.
Susanne Olsen påpeger, at man som borger selv
kan bestemme, hvor man vil købe og få opbygget sin
handicapbil, man skal bare altid huske, at de ekstra omkostninger, der eventuelt er i forhold til det beløb, der
er bevilget, er for egen regning. ”Så måske tager jeg til
Ribe, næste gang jeg skal købe ny bil,” griner hun. ■
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Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Dorte Falkenberg demonstrerer
en Fiat Qubo for Susanne Olsen.

Besøg hos Autohuset
Vestergaard Rehabiler i Odense
Afprøvning af biler og test af køreevner samt tilbud om forsikring og
tryghedsaftale. Autohuset Vestergaard Rehabiler i Odense tilbyder en
bred palet til både kunder og kommuner
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A

UTOHUSET VESTERGAARD
LIGGER tæt på motorvejen.
Filialchef Kim Søndergaard og handicapkonsulent
Dorte Falkenberg tager i mod landsformand Susanne Olsen og fortæller,
hvad Autohuset kan tilbyde. Det er
et stort sted, og de fører syv bilmærker. Når det gælder handicapbiler,
gør de meget ud af at forklare, at de
sælger individuelle løsninger og ikke
er begrænsede af bilmærker.
"Vi leverer alt på hjul samt service, så behøver man bare komme
et sted. Værksted og indretning er
under samme tag. Vi ombygger 200
biler om året, og vi vinder kommunale udbud. Lige nu bruger 12 kommuner os både til nye biler og til
forandringer af eksisterende biler,"
siger Kim Søndergaard.
Autohuset tilbyder også forsikring. Prisen for den udregnes på
baggrund af de seneste fem år, man
har kørt, så det er meget individuelt, hvad sådan en forsikring koster.

Valg af bil i praksis
Nogle gange kommer folk ind fra
gaden og spørger, hvad firmaet kan
tilbyde, fordi de ønsker at sætte sig
godt ind i tingene, inden at de kontakter kommunen.
Men et typisk forløb, når det gælder handicapbiler, er, at Autohuset
bliver kontaktet af en kommune, og
så spørger firmaet om typen af bil,
fx om borgeren selv skal køre bilen,
eller den skal køres af en hjælper,
men også om hvor mange hjælpemidler, der er brug for osv.
"På testdagen, hvor både borgeren og repræsentanter fra kommunen deltager, sørger vi for at
have de biler, der skal afprøves, og
vi spørger naturligvis også om borgerens behov. Vi har kun en borger
pr. afprøvning, som typisk prøver
mellem to og seks biler. Kommunerne skal ifølge loven pege på
den bil, som er billigst egnet. Vores
konsulent Dorte Falkenberg er ud-

dannet ergoterapeut og kan lave
en vejledende anbefaling og en
rapport, som kommunen betaler for.
De typiske biler, som borgere med
elektrisk kørestol vælger, er Fiat
Ducato, Ford Custom, Ford Transit
og Renault Master. Jeg tror, at de
udgør ca. 80 % af hele handicapbilområdet,” siger Kim Søndergaard.
”Når bevillingen er gået igennem, så gennemgår vi sammen
med køberen, hvilke opgraderinger
personen vil have, farven på bilen,
udstyret osv. Når alt det er på plads,
så bestiller vi en bil. Vi har enkelte
biler på lager, men hvis de ikke passer kunden, så bestiller vi andre.
Nogle kunder går op i fx farven og
er villige til at vente et stykke tid,
men især forældre med børn med
handicap ønsker en bil hurtigere,"
fortæller han.
Nogle ting skal kunden selv betale, da loven er ændret, fx får man
kun bevilget en indgang til bilen,
hvis man gerne vil have to indgange, så skal man selv betale. Håndtag, man ikke selv bruger, men som
er nødvendige for andre, skal man
også selv betale. "Lys på liften og
klemmefri døre er dog med i prisen
på flere af de biler, Autohuset Vestergaard Rehabiler sælger," oplyser
Kim Søndergaard.

Færre biler bevilges
Efter en bilafprøvning vælger
mange af kunderne Autohuset Vestergaard Rehabiler, selvom der er
frit leverandørvalg. ”Jeg tror, at de
vælger os, fordi de føler sig trygge,”
siger Kim Søndergaard.
At der bevilges færre biler, mærker hele branchen. Det skete efter
finanskrisen og amternes nedlæggelse. Kommunerne står for bevillingerne, og det har betydet en
nedgang på området på ca. 40 %.
Hvis man en gang har fået bevilget
en handicapbil, så er det muligt at
underskrive ”en tro og love erklæring” på, at man stadig har de sam-

me behov, som sidst man ansøgte.
"Men den slags erklæringer, ser vi
aldrig mere – ikke efter, at kommunerne overtog området," siger Dorte
Falkenberg.

Testmaskine
Dorte Falkenberg er specialuddannet til at kunne betjene en maskine,
som kan teste, hvor mange kræfter
en person har til fx at bruge et rat.
"Hvis jeg fx fjerner noget belastning, så går det bedre, men det skal
opvejes mod, at hvis det en dag
blæser, så skal man bruge mange
kræfter, og så kan bilen blive svær
at styre,” siger hun. Maskinen kan
teste reaktionsevne, evnen til at
nødbremse og kræfter i armene.
Og det er kun en test, man kan ikke
miste kørekortet, hvis det ikke går
godt, da et bilfirma ikke er nogen
myndighed.
”Når nogen skal testes, så tager
vi os god tid, så personen ikke er
urolig. En test koster ca. 3.000 kr.,
og både kommunerne og bilisterne
er glade for den. Vi tilbyder den
ikke til private. Vi har engang efter
en test anbefalet, at en ung mand
med muskelsvind fik mulighed for
at styre sin bil via et joystick og et
minirat, men det hører til sjældenhederne. En sådan løsning koster
kr. 300.000, men kan overføres til
en ny bil, så det er en udgift, der
holder i mange år," forklarer Dorte
Falkenberg.
Autohuset fremviser en lille Fiat
Qubo, som fx mennesker med gigt
er glade for, og der er plads til både
børn, rollator og en lille kørestol.
Susanne Olsen takker for rundvisningen, samtalerne og kaffen. Hun
sætter sig ind i sin egen handicapbil fyldt med indtryk fra besøget.
Hendes hjælper kører hende mod
Sjælland og hjem. Bilen holder endnu. En ny bil er ikke lige i udsigt,
men det er godt at vide, at der er
flere muligheder, den dag det bliver
aktuelt. ■
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Af Caroline Brandt og Sarah Winther

Færre får bevilget
handicapbiler
Kommunerne har svunget sparekniven over handicap
området, og det betyder, at det er svært at få bevilget
støtte til en handicapbil

D

ER ER FÆRRE handicapbiler på vejene end tidligere.
Det skyldes ikke, at der
er færre mennesker med
handicap eller mindre behov for
transport - tværtimod.
Ifølge Ankestyrelsens årsstatistik
er afslagene steget fra 24 til 39
procent fra 2005 til 2013, selvom
ansøgningerne er faldet med 24
procent. Det er især svært at få
bevilliget de såkaldte trivselsbiler,
som kun må benyttes til sociale
formål, såsom familiebesøg eller
fritidsaktiviteter.
Både Dansk Handicap Forbund og
Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
kan nikke genkendende til udviklingen og må hjælpe deres medlemmer med ankesager om handicapbiler og oplyse om reglerne på området og medlemmernes rettigheder.
Susanne Olsen, landsformand
for Dansk Handicap Forbund, har
indtryk af, at kommunerne er blevet
mere kritiske i deres vurderinger af,
om en borger er berettiget til støtte
til køb af en handicapbil. Og det
indtryk bekræftes også af Rigmor
Lond, konsulent i Kommunernes
Landsforening (KL) på social- og
sundhedsområdet, som oplyser, at
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kommunerne er begyndt at kigge
nærmere på, hvem der er berettiget
til hvad, og det har bremset op for
bevillingerne.

Kommunernes udgifter stiger
Ifølge formanden for Økonomidirektørforeningen, Tom Ahmt vil flere
kommuner fremover overskride
budgetterne. De stigende udgifter
på handicapområdet skyldes ifølge
ham, at der bliver flere personer
med handicap. Det sker i takt med,
at hospitalerne er blevet bedre til
at forlænge folks liv og til at stille
korrekte diagnoser, så flere kan
komme i behandling. En udvikling,
der er positiv, men som giver røde
tal hos kommunerne.
I 2007 overtog kommunerne
sagsbehandlingsopgaven på handicapområdet fra amterne med
visionen om at kunne gøre det billigere. Men i stedet eksploderede
udgifterne.
”Økonomisk var kommunerne
dårligere til at løse opgaven. De
øgede udgifter var ikke nødvendigvis udtryk for, at de gjorde noget
forkert, men at de opdagede større
behov hos borgerne end forventet.
Det er jo en ulempe, hvis målet

er at spare på udgifterne,” siger
kommunalforsker Roger Buch. Han
mener, at økonomien spiller en
afgørende rolle, når man skal finde
roden til de mange afslag og drager
parallel til de seneste års ændringer på skoleområdet.
”Der findes mange argumenter
mod mange af skolelukningerne,
men sandheden er, at hvis der var
penge nok, så ville man ikke lukke
skoler. Det samme gælder formentlig også på handicapområdet,” siger
han.

Et liv med begrænsninger
En af de begrundelser, der oftest
bliver givet for et afslag, er, at der
er andre kørselsmuligheder for personer med handicap fx individuel
handicapkørsel og offentlig transport. Hvis man bevilges individuel
handicapkørsel, bevilges man 104
ture om året, som svarer til 52 ture
tur/retur. Ifølge landsformand Susanne Olsen er mange mennesker
med handicap derfor nødsaget til at
prioritere de nødvendige ture som
indkøb over eksempelvis familiebesøg eller fritidsaktiviteter.
I PTU rådgiver de medlemmer, der
har fået afslag på støtte til handicapbil til at afprøve de løsninger,
de bliver tilbudt. Hvis det viser sig
at volde dem for mange problemer,
kan de så ansøge på ny og skrive i
ansøgningen, at de har forsøgt. Men
det mener Susanne Olsen ikke er

studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
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rimeligt at bede om. Mange mennesker har nemlig store smerter, som
almindelig handicaptransport ikke
kan tage hensyn til. Og så kan det
medføre en betydelig forringelse af
deres livskvalitet, fordi hvert gøremål udenfor hjemmet bliver til en
bekymring.

Måneder i uvished
Efter borgerne har søgt støtte til
handicapbil, må de vente længe
på et svar. I gennemsnit venter en
ansøger i otte måneder på at få at
vide, om de har fået bevilliget støtte til en handicapbil eller ej. Dog er
der store forskelle, når man kigger
hen over Danmarkskortet. Stevns
Kommune har landets længste
sagsbehandlingstid på over halvandet år. Forklaringen bunder i manglende resurser, mener de ansatte.
”Vi er færre personer til at tage
os af sagerne end tidligere og har
et stort efterslæb, som vi forsøger
at indhente,” siger Stine Hansen fra
Stevns Kommunes Social, Sundhed
& Ældreafdeling.
Roger Buch mener, at kommunerne kan have bestemte grunde
til at trække sagerne i langdrag. De
lange ventetider kan nemlig virke
afskrækkende på andre borgere,
som så måske undlader at søge,
og på den måde kan kommunerne
spare penge.
Langt de fleste ansøgere klager,
hvis de har fået afslag, men chancer-

ne for at få medhold i klagen er små.
Ifølge Ankestyrelsens statistikker
ender mindre end ti procent af alle
ankesager i medhold til klageren.

Pengene skal flyttes
I Liberal Alliance undrer man sig
over, at kommunerne hellere tilbyder ansøgerne kørselsordninger, der
på sigt er dyrere end støtte til handicapbiler. Partimedlem Mette Bock
mener, at mennesker med handicap
skal have større råderum, når de er
berettiget til støtte. Partiet arbejder på et beslutningsforslag om,
at borgerne skal have et valg mellem at få bevilget støtte til køb af
en handicapbil eller at få pengene
udbetalt kontant. På den måde får
de mulighed for selv at bestemme,

om de vil køre i taxa, betale venner
og familie for at blive kørt eller gå
flere sammen.
Og muligheden for at gå flere
sammen om én bil er noget, Mette
Bock er fortaler for. Hun mener, at
man ved at give flere personer lov
til at få bevilget en bil i fællesskab
vil kunne begrænse udgifterne for
både dem selv, det offentlige og
kommunen.
“Men foreslår man embedsmænd
dette, slår de syv kors for sig og
fortæller, at det ikke kan ske, for
en social ydelse skal konteres på
ét CPR-nummer,” siger hun og tilføjer: “Her må man kunne finde en
teknisk løsning, for vi har embedsmænd til at finde løsninger og ikke
til at finde hindringer.” ■
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Af Jens Bouet

Hvor skal bilen
købes henne?
At købe bil er en investering, og derfor er det værd at overveje, hvor man køber sin bil.
Direktør Jens Bouet hjælper med at skabe overblik

Fordyrende led
Fakta i et økonomisk perspektiv er
dog, at det næsten altid medfører
omkostninger for borgeren at indføje et ekstra distributionsled. Det
betyder, at når der købes både bil og
ombygning hos en ombygger, skal
ombyggeren tjene på både bilsalget
og ombygningen. Da en ombygger
alene kan købe biler hos forhandlere, og forhandleren også skal tjene
på bilsalget, sker der et ekstra omkostningsled i kæden.
I udgangspunktet må det derfor
være i alles interesse (såvel kommunens som borgerens) at købe bilen
hos forhandleren og ombygningen
hos ombyggeren.
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E

T KØB AF en handicapbil kan
ske på mange forskellige måder. Nogle kommuner anviser
alene en ombygger, der så
køber en bil af en forhandler for derefter at bygge den om til den enkelte
borger og fakturere kommunen direkte og samlet.
Andre kommuner anviser en beløbsramme til indkøb af bil hos forhandler, der fakturerer kommunen
direkte, og ombygningen faktureres
så separat efter den enkelte borgers
visitation.
Endelig er der kommuner, der anviser en samlet ramme for både bil
og ombygning, men lader det være
op til borgeren at vælge mærke og
ombygger.

Filialchef Kim Søndergaard viser en Ford til Landsformand Susanne Olsen.
I Autohuset Vestergaard Odense er de både ombyggere og forhandlere.

Nyeste model
Vi er vidende om, at der i få tilfælde
(fx Autohuset Vestergaard (Ford) og
Ribe Karosseri (VW)) kan være egentlige forhandlere, der også er ombyggere, men det normale er, at disse
forretningselementer er adskilt. Her
kan der således argumenteres for et
økonomisk rationale, da papirgang,
transport og specifikation alt sammen
er under et tag.
Ved at købe bil direkte hos forhandleren er man også sikker på at kunne
få tilbudt den seneste nye model,
og ikke den model som ombyggeren
har købt billigt ind for 1½ år siden,
men aldrig fået solgt. Kommunen er
gennem faktura og specifikation fra
forhandler samtidig oplyst om, hvad

bilen er født med som standard, så
der i højere grad er gennemsigtighed
i prisen for den rene ombygning.

Du har indflydelse
Husk endelig at du som borger i
sidste ende selv har stor indflydelse
på både mærke og ombygning. Du
skal naturligvis kunne argumentere
med vægt for dine kørselsbehov for
overhovedet at få tildelt et lån til køb
af bil. Du skal dernæst kunne argumentere med vægt for dine ombygningsbehov, og her er sikkerhed og
værdighed væsentlige kodeord.
Dit valg af bilmærke kan blive
økonomisk begrænset, men ved at
lægge penge oveni selv, bevares
handlefriheden. ■

DHF AKADEMIET

Af Mads Stampe

Hvad er en
handicapbil?
En handicapbil er tilpasset en bruger med
handicap, og man kan
få et lån til en handicapbil af sin kommune, hvis man er inden
for personkredsen,
som kan bevilges en
bil efter servicelovens
§114. (Se evt. bilguiden på side 36).
Financieringen af bilen
kan deles op i fire kasser: En låneramme på
op til 177.000 kroner,
en tilskudsbevilling
ved behov for særlig
indretning af bilen, et
supplerende lån og en
egenbetaling.
Note. Samtlige beløbstal i artiklen er fra 2014

Låneramme

Egenbetaling

Kommunen vurderer, om man kan bevilges lån eller ej til en handicapbil.
Ved bevilling opstiller kommunen en
låneramme på maksimalt 177.000 kr.
Beløbet dækker den billigste bil egnet
til det formål, den er bevilget til. Beløbet tilbagebetales til kommunen som et
rentefrit lån.

Hvis en person ønsker en bil til 200.000
kr. og kommunen har bevilget 150.000
kr. inden for lånerammen, så skal personen selv betale differencen på 50.000
kroner.

Tilskud til særindretning
Hvis en person har brug for særlig indretning af bilen, bevilger kommunen et
beløb til det, som bilen ikke er født med
fra fabrikken. Tilskuddet kan også gives
til personer, som ikke er omfattet af §
114 i Serviceloven.

Supplerende lån
Hvis en person har brug for en større
bil, end lånerammen dækker, kan personen få et supplerende lån, fx til en
specialindrettet minibus, som kan medtage en el-kørestol. Lånet skal ikke tilbagebetales, dog vil kommunen i tilfælde
af, at bilen bliver solgt med fortjeneste,
bruge de penge, der er tilbage, når lånebeløbet fra lånerammen er indfriet, til at
indfri det supplerende lån.

Afgiftsfrihed
En handicapbil er afgiftsfri i et vist omfang. En almindelig personbil, en trivselsbil, gives med vægt- og brændstofsafgiftsfrihed. En minibus, hvor nogle af
sæderne er taget ud for at gøre plads
til en kørestol, er fritaget for registreringsafgift, hvis personen er omfattet af
Servicelovens § 114.

Afdrag på lånet
Afdrag på lånet afhænger af indkomst.
Hvis en person tjener mindre end
211.000 kroner om året, skal halvdelen
af lånet afdrages. Kommunen afdrager
den anden halvdel. Tjener man mere end
211.000 kr. om året, skal personen afbetale, hvad der svarer til 20 procent af
det beløb, personen tjener over 211.000
årligt, på lånet. Hvis en person har en
meget høj årsindkomst, så betaler man i
nogle tilfælde hele lånet tilbage.

Vigtigt. Spørg rådgivningen!
Lovgivningen på området er meget kompliceret, og derfor opfordres medlemmer
til at tage kontakt til Dansk Handicap Forbunds rådgivning ved tvivlsspørgsmål.

DHF AKADEMIET
DHF Akademiet er et tiltag i Handicap-nyt, hvor vi vil forklare nogle af de udtryk og termer, som vi har for vane
at bruge i flæng i Dansk Handicap Forbund (DHF). Men hvad dækker de mange begreber og forkortelser egentligt over? De, der har været med i forbundet i årevis, kender og bruger mange ord på en selvfølgelig måde.
Men hvad med de nye medlemmer, der kommer ind i forbundet? Kender de også de ord? DHF Akademiet tilbyder viden til alle videbegærlige.
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Sensotex
Aktivskinne AFO

Fiberflex

Focus AFO

Proprio

Focus People er din partner, når du skal bruge hjælp i hverdagen.
Ved en BPA ordning overtager vi ansvaret som arbejdsgiver,
mens du fortsætter som arbejdsleder.
Springerlite AFO

Springer AFO

Vi tilbyder ekstra ydelser som støtte til MUS samtaler,
personalemøder, løsning af personaleproblemer,
annoncering efter og rekruttering af nye medarbejdere.

Handyflex

Springerlite AFO

Dropfodmdialock
Fiberflex

Focus AFO

Proprio

Dropfodmdialock

Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi en helt ny
generation af dropfodsskinner, der netop kan afhjælpe din type dropfod
optimalt. Ingen dagligdag eller dropfod er ens – derfor er vi også
eksperter i energilagrede kulfiberskinner, skinner til bilkørsel og
computerstyrede elektriske dropfodsstimulatorer FES.

Dropfodmdialock

Springerlite AFO

Dropfodmdialock

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Dropfodmdialock

Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Klik på og kør ... hvorhen du vil!

Naesborg A/S har indgået overenskomst med DE - en sikkerhed
for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på
telefon 5577 4466 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

5577 4466
Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk

VIRKSOMHEDSGUIDE

HANDI
ENGROS
OPKØBER AF BRUGTE HANDICAP BILER

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

• Handi Engros er en mindre Virksomhed i en lille branche med få store
aktører, hvor vi bestemt ikke er de største, men vi brænder for vores
erhverv!
• Hos Handi Engros går vi op i de små ting.
• De ting der giver det lille extra som gør hele forskellen.
• Det er den forskel der gør at du som kunde skal vælge os.
• Vi har aftager til din bil i hele Europa, hvor bilen bliver genbrugt hos
ligestillet borger til det den er bygget til .
• Hos os er udgifterne holdt i det små for at kunne tilbyde vore kunder
den bedste markedspris.
• Gennem en år række har vi samarbejdet med stor set alle danske
kommuner og en stor part advokater.
OM HANDI ENGROS
Handi Engros er beliggende midt i jylland. Virksomheden er stiftet og
ejet af det daglige personale. Vi er landsdækkende . Er specialister i
at vurdere din bils værdi ubeset. Vi har arbejdet i bil export brancen
gennem 31 år

KONTAKT PER RYTHING LARSEN
MAIL: PER@HANDI-ENGROS.DK TELEFON +45 20304557
●

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555
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