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H
ALS SOMMERHUSENE UDLEJES hele året. De 
ligger i natursmukke omgivelser i Nordjyl-
land tæt på Limfjorden, skov og strand. Der 
er fire sommerhuse i alt. Husene er bygget 

og indrettet specielt med henblik på, at personer 
med bevægelseshandicap kan holde ferie der. Dog 
er de af ældre dato og derfor mere beskedne end 
nybyggede huse.

Husene har fem sovepladser fordelt på to sovevæ-
relser og en stue. Husene ligger samlet på et større 
grundareal og har en stor, fælles have. Hvert enkelt 
hus har desuden egne terrasser og havearealer. 

Husene egner sig både til storfamilien, der ønsker 
at leje alle fire huse på en gang, og til den enkelte, 
der ønsker at komme væk hjemmefra i en kortere 
eller længere periode. 

Husene er for få år siden blevet lysnet indvendigt 
og malet udvendigt samt fået indlagt trådløst net-
værk og kabel tv. 

Husene kan lejes med fortrinsret af medlemmer 
af Dansk Handicap Forbund, de øvrige Nordiske 
landes handicapforbund, det tyske handicap for-
bund og af andre forbund/foreninger under Danske 
 Handicaporganisationer. De kan også lejes af ven-
ner og støtter til forbundet samt af private.

Kontakt Willy Øgaard på tlf. +45 22 96 93 80 eller 
på mail: willyoegaard@stofanet.dk for at høre nær-
mere om priser tidspunkter og bestil et sommerhus 
til ferien.

På vores hjemmeside kan du se en lille videofilm 
med sommerhusene i Hals.

Af Mads Stampe
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6  Hjulspind

12  Tivoli har fået et orangeri
Landsformand Susanne Olsen har 
været i Tivoli og på besøg i det nye 
Orangeri. 

16  En bevilget handicapbil skal 
fremover køre i otte år
Det bekymrer politikerne i Dansk 
Handicap Forbund. 

18  Ny københavnerbus med 
gammeldags rampe
Kørestolsbrugere må se langt efter 
elektriske ramper, som man har i ud-
landet. 

19  Jens Bouets klumme 

19  Stiller du op til kommunal-
valget?
Handicap-nyt vil gerne tale med kan-
didater.

20  Frivillighed er for alle – det 
ved de i Aarhus

21  DET SKER I DHF

29  Anmeldelse. Ny bog om min-
deværdige byggerier
I bogen nævnes fx Handicaporgani-
sationernes hus i Høje Taastrup. 

30  Kronik. Kritisabel genoptræ-
ning i København
Et medlem fik en ubehagelig ople-
velse til genoptræning. 
 
32  Freddy og Ronja nedbryder 
fordomme på de sociale medier

34  Hvorfor er så mange offentli-
ge hjemmesider utilgængelige? 
En forsker kommer med et bud på en 
forklaring.

36  Faktagruppen har taget 
pulsen på handicaprådene 
og set på, hvordan de arbejder med 
tilgængelighed.

 ”Alle skal have en god oplevelse, og det skal være en 
succes at være med i Aarhus2017 som frivillig. Derfor 
gør vi meget ud af at matche personen med den rigti-
ge opgave, som passer til de enkeltes behov og ønsker.

Robo
Trainer-
One

TIVOLI HAR 
FÅET ET 
ORANGERI

FRIVILLIGHED 
FOR ALLE

NR. 3  JUNI  2017 Forside: 
Landsformand Su-
sanne Olsen kan 
godt lide det nye 
Orangeri i Tivoli i 
København. Side 
12.   
 
Foto:  
Bente Rødsgaard

TRAPPERAMPE PÅ CHRISTIANS-
BORG GØR DET LIDT LETTERE.

NY BUS I KØBENHAVN MED MANUEL RAMPE.

STINE KRISTENSEN ANSAT I FRIVILLIGHEDSTEAMET I AARHUS2017
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38  Kristian Hegaard er vikar i 
Folketinget
Tilgængeligheden er ikke helt ok, 
men bedre end for år tilbage.

40  Norge skal i gang med en 
kommunereform
De frygter danske tilstande. 

42  RoboTrainer-One
Handicap-nyt har besøgt Syddansk 
Universitet og prøvet en trænings-
robot.

44  Vanførefondens årsmøde

46  Landet rundt  
Små nyheder fra det ganske land.
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Har du en BPA-ordning? Ønsker du hjælp til at ansøge om BPA? 
Har du jævnligt brug for ledsagerservice eller anden  

form for hjælp i hverdagen? Så er vi der for dig!

Det er ikke bare noget, vi selv har fundet på. Det står 
faktisk nedfældet i hovedformålet med BPA ordningen 
i Servicelovens  § 95 og § 96, og det vil vi gerne leve op 
til - for dig.  

Har din kommune allerede tildelt dig en BPA-ordning, 
står det dig altid frit for at vælge hvem, der skal admi-
nistrere den for dig og udføre de opgaver, du har brug for. 
Har du ikke en BPA-ordning, men ønsker at ansøge din 
kommune om at få en BPA, har vi  også mulighed for at 
hjælpe dig med det. 

Er din funktionsnedsættelse ikke af en karakter, der 
gør det muligt for dig at få en BPA-ordning, kan vi altid 
tilbyde både ledsagerservice og handicaphjælp på time-
basis. Vores handicaphjælpere er alle uddannet i pleje-
sektoren og har desuden hjertet på rette sted. Flere har 
også taget kurser i pleje af ALS- og KOL-patienter. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi sammen 
kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig til en ordning, 
der bedst muligt tilgodeser lige præcis dine ønsker og 
behov. Vi dækker Storkøbenhavn, Århus og Odense. 

Vi ser det som vores væsentligste opgave, at du bevarer  
din selvbestemmelse og at sikre, at du får dækket dine ønsker  
og behov, så du kan opbygge og fastholde et selvstændigt liv... 

Din helt egen ledsagerservice og handicaphjælp!

BPA·Centralen A/S · Strandvejen 267 B · 2920 Charlottenlund
Telefon: 70 60 50 77 · Døgnvagt: 28 77 00 33

Email: kontakt@bpacentralen.dk · www.bpacentralen.dk
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FRA TAKNEMMELIGHED 
TIL SELVBESTEMMELSE

I lederen i Handicap-nyt nr. 1 / 2017 
skrev jeg om behovet for, at vi får for-
muleret en skarp frivillighedspolitik. Det 
er vi nu gået i gang med, og det har fået 
mig til at tænke tilbage på en tid, hvor 
jeg selv var afhængig af frivillig hjælp, 
og hvad det gjorde ved mig.

Tilbage i begyndelsen af 1980’erne 
blev jeg for første gang valgt til en til-
lidspost i Ungdomskredsen. Som ung bo-
ede jeg i et botilbud, og på grund af min 
funktionsnedsættelse var det noget nær 
umuligt at komme med på landsmøde i 
Ungdomskredsen. 

Men jeg var heldig at møde en person, 
som frivilligt tilbød at tage med mig som 
hjælper en enkelt gang. Dejligt at få 
hjælp, men hurtigt meldte spørgsmålet 
sig – hvad med næste gang og næste…? 

På mødet i Ungdomskredsen mødte 
jeg så tilfældigvis en anden person, som 
frivilligt tilbød at tage med mig til møder 
på frivillig basis. Det viste sig hurtigt, at 
vi havde en god kemi, og hun hjalp mig 
trofast gennem fem år. Jeg var heldig, og 
det betød alverden for mig.

Men er dette så et billede på frivillig-
hedens fortræffeligheder?

Det afhænger af øjnene, der ser, men 
set fra min stol, vil jeg i dag svare klart 
nej. Jeg holdt umådelig meget af den 
person, som hjalp mig, men først og 
fremmest var jeg jo heldig, at et andet 
menneske ofrede sig for mig. Og med det 
offer stod jeg jo altid i taknemmelighed i 
forhold til et andet menneske. Jeg havde 
ikke en ret til at være aktiv, men var af-
hængig af et andet menneskes velvilje.

Da jeg nogle år senere fik en hjælpe-
ordning, gik det for alvor op for mig, at 
jeg ikke længere var afhængig af andre 
menneskers bankende hjerter eller al-
misser. Pludselig var jeg et selvstændigt 
ungt menneske, som ikke skulle spørge 

andre, hvis jeg ville deltage i møder, akti-
viteter osv.  

Netop her skete der noget for mig.
Selvbestemmelse over egen hjælp og 

liv var en revolution i min verden – og 
mennesker omkring mig beskrev det, 
som at jeg blev en ny person med mar-
kante holdninger og masser af kompe-
tencer. For mig personligt førte det til en 
selvsikkerhed, som bragte mig ud i egen 
bolig og i sidste ende ud på arbejdsmar-
kedet.

Pointen er, at netop retten til at være 
selvstændig og ikke være afhængig af 
andre er nøglen til at være et ligeværdigt 
menneske, og det er det, der gør, at man 
udvikler sig og kommer til at kunne bi-
drage på lige fod med andre.

I dag har vi på papiret fået tilkæmpet 
os retten til selvstændighed og til ikke at 
være afhængig af andres almisser. Det 
er helt afgørende, at vi holder fast i det, 
for som jeg var inde på i en tidligere le-
der, så ser vi tendenser til glidninger på 
grund af et øget fokus på frivillighed.

Netop derfor er jeg glad for, at forbun-
dets social- og arbejdsmarkedspolitiske 
udvalg nu har fulgt op på kongresbeslut-
ningen om at formulere en skarp frivil-
ligpolitik, som viser, hvordan rettigheder 
og selvbestemmelse kan gå hånd i hånd 
med ’god’ frivillighed. Vi skal undgå, 
at vi, som har et handicap, skal være 
afhængige og stå i et evigt taknemmelig-
hedsforhold til andre mennesker.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VED 
DU, AT? 

VIDSTE 
DU, AT?
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Sønderbro Apotek har åbnet en filial 
på Regionshospitalet Randers, og at 
det er det første privatapotek i Dan-
mark, der åbner på et sygehus. 

Kommunerne bruger færre penge på 
ældre over 80 år. Udgifterne til ældre 
over 80 år er fra 2016-2017 faldet i 

81 ud af landets 98 kommuner. Det 
viser tal fra Danmarks Statistik.

Sygdom er en større synder end dår-
lige lån, når mennesker ender i svære 
gældsituationer. Det viser en rund-
spørge hos Forbrugerrådet Tænk. Her 
angiver de gældsramte oftest sygdom 

DANSK HANDICAP FORBUND KÆMPER IMOD 
FORRINGELSER AF PRIVAT NYBYGGERI

Med transport-, bygnings- og bolig-

minister Ole Birk Olesen i spidsen 

gik regeringen i april ud med et 

forslag om at fjerne kravet om, at 

alle nybyggede enfamiliehuse skal 

bygges, så mennesker med handicap 

også har adgang til dem.

Regeringen vil gøre kravet om ni-

veaufri adgang til et tilvalg for den 

enkelte, men det er en helt forkert vej 

at gå, mener landsformand Susanne 

Olsen fra Dansk Handicap Forbund.

”Når man bygger huse i dag, findes 

der en lang række love og regler, 

som bygherren skal leve op til, og 

kravet om tilgængelighed for alle er 

blot ét i rækken. Vi lever alle læn-

gere, og dermed er fx niveaufri ad-

gang til vores private boliger noget, 

som berører os alle – ikke kun en 

mindre gruppe mennesker i kørestol, 

som det af og til kan lyde som om. 

Regeringen burde anskue det som 

en måde at fremtidssikre boligerne 

herhjemme, så alle kan være med,” 

sagde Susanne Olsen i en presse-

meddelelse, som forbundet sendte 

ud i forbindelse med regeringens 

udmelding.

Dansk Handicap Forbund har des-

uden sendt et hørringssvar, hvor det 

gøres klart over for ministeren, at det 

ikke er en god idé, ligesom forbundet 

også har bidraget til et fælles hø-

ringssvar fra Danske Handicaporgani-

sationer (DH).

Både pressemeddelelsen og 

høringssvaret fra Dansk Handicap 

Forbund kan læses via forbundets 

hjemmeside.

Kontanthjælpsloftet 
står i vejen for køb 
af mad og medicin

I efteråret 2016 blev 51.000 menne-

sker skåret i ydelser som følge af kon-

tanthjælpsloftet. Hvor mange af dis-

se, der har et handicap, ved man ikke 

med sikkerhed, men beregninger fra 

Danske Handicaporganisationer (DH) 

slår fast, at flere tusinde mennesker 

med handicap har mistet penge efter 

indførelsen af kontanthjælpsloftet.

Beregningerne er blevet til på 

baggrund af regeringens egne tal, 

oplyser DH, som viser, at cirka 70 

procent af de loftramte kontant-
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som det, der startede deres pengepro-
blemer og fik dem ind i en gældsskrue.

Tilgængelighedsudvalget i Danske 
Handicaporganisationers Fredens-
borg-afdeling i ti år har kæmpet for 
et nyt indgangsparti til Fredensborg 
Kommunes Rådhus i Kokkedal? Og nu 

er det lykkedes at få en ny indgang. 
Tidligere skulle kørestolsbrugere tryk-
ke på en knap, køre ind i et mellem-
rum og trykke på en ny knap, så den 
næste dør åbnede. Flere kørestolsbru-
gere har ifølge avisen SN.dk prøvet at 
sidde fast. Men det er altså slut nu. 

Nye tal fra Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd (AE) viser, at antallet af fat-
tige danskere er mere end fordoblet 
fra 18.650 personer i 2002 til 44.141 
i 2015. Fra 2014 til 2015 steg antallet 
med ti procent. Tallene er baseret på 
de seneste data fra Danmarks Statistik 
og indgår i en ny analyse fra AE.

Togstationerne i 
Danmark er ofte 
utilgængelige
I gennemsnit har 15 procent af stationerne i Danmark ikke niveaufri 

adgang, 54 procent har ikke standard perronhøjde, og hele 79 pro-

cent har ikke ledelinjer på perronerne. Kigger man ned i tallene, ser 

man, at tallene svinger meget fra landsdel til landsdel.

I forhold til niveaufri adgang ser det værst ud i Midt- og Vestjyl-

land, hvor 23 procent af perronerne ikke har niveaufri adgang. 

Midt- og Vestjylland klarer sig også dårligst på de to andre områ-

der.

Tallene er fra en undersøgelse, som Danske Handicaporganisa-

tioner (DH) har lavet, og ifølge forbundets Bygge- og Trafikpolitiske 

Udvalg (BTPU) er det ikke overraskende, at tallene tegner så dystert 

et billede af tilgængeligheden på stationerne. Danmark halter 

nemlig bagud på området på grund af en gammeldags holdning til 

problemet, lyder det.

”Manglende vilje og gammeldags holdninger til behovet for lige-

værdig adgang til at kunne tage toget gør det så bøvlet, besværligt, 

uværdigt og umuligt at tage toget, at den danske jernbane stort set 

ikke står til rådighed for mennesker med handicap,” siger næstfor-

mand i BTPU Lena Nielsen.

Hele kommentaren til tallene fra DH kan læses via forbundets 

hjemmeside, tallene står på DHs hjemmeside på www.handicap.dk.

hjælpsmodtagere er kategoriseret 

som aktivitetsparate. Kommunale 

undersøgelser har vist, at størstede-

len af netop denne gruppe enten har 

alvorlige funktionsnedsættelser eller 

handicap.

Rundspørgen fra DH viser, at det 

har haft store konsekvenser for grup-

pen.

I alt har 322 kontanthjælpsmodta-

gere, som enten selv har et handicap 

eller har børn med handicap, deltaget 

i undersøgelsen.

Knapt en tredjedel af deltagerne 

tilkendegiver, at de sparer på medicin 

på grund af nedgangen i ydelse, mens 

halvdelen oplyser, at de har været 

nødt til at spare på madbudgettet.

Tallene fik i april måned DH til at 

sætte gang i en facebookkampagne, 

som Dansk Handicap Forbund støtte-

de op om ved at sprede det kedelige 

budskab på forbundets facebookside. 

Ønsker du at følge forbundet på 

Facebook, kan det gøres ved at søge 

på Dansk Handicap Forbund på Face-

book.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

I flere tilfælde end tidligere er fejl i 

sagsbehandlingen skyld i, at den øko-

nomiske støtte til fx personer med 

handicap ryger. Det viste en analyse, 

som DR lavede på baggrund af tal fra 

Ankestyrelsen tilbage i marts måned.

Den viste, at antallet af sager, som 

bliver omgjort i Ankestyrelsen på 

grund af fejl, er steget fra 21 procent 

i 2013 til 29 procent i 2016.

Landsformand Susanne Olsen var 

på banen i blandt andet DR’s P1 Mor-

gen, hvor hun mindede om de konse-

kvenser, som denne fejlbehandling 

betyder for personer med handicap.

”Folk er dybt ulykkelige og stres-

sede over afgørelserne. Det har klart 

nogle psykiske følger. Livet bliver sat 

på standby i den periode, hvor folk 

klager," lød det blandt andet.

Interesserede kan læse hele nyhe-

den og høre indslaget fra radioen via 

forbundets hjemmeside her:  

http://bit.ly/2pQfiZY 

FEJL I SAGSBEHANDLINGEN ER OFTERE 
SKYLD I MANGLENDE ØKONOMISK STØTTE

Her ved deadline i maj måned er 

Folkemødet ikke afholdt. Men vi 

ved, at Dansk Handicap Forbund 

skal på Folkemødet 2017 for at 

gøre politikere og andre interes-

serede opmærksomme på nogle af 

de problemstillinger, som gør sig 

gældende for medlemmerne.

Forbundet skal fx deltage i et ar-

rangement, hvor Michael N. Larsen 

fra forbundets ulandsafdeling skal 

bore i nogle af de fordomme, der fin-

des mellem mennesker med og uden 

handicap på arbejdsmarkedet. For 

hvordan kan man fx sidde i kørestol og 

have et job, hvor man flere gange om 

året rejser så langt væk som Vietnam 

for at bygge handicaporganisationer 

op? 

Det spørgsmål og mange flere håber 

vi at få debatteret, så vi i fremtiden 

kan sikre, at flere mennesker med 

funktionsnedsættelser kommer ud på 

arbejdsmarkedet.

På Folkemødet vil landsformand 

Susanne Olsen og andre repræ-

sentanter fra forbundet gå rundt 

til en række uformelle møder med 

relevante politiske ordførere og 

repræsentanter fra organisationer, 

som forbundet samarbejder med 

eller ønsker at samarbejde med i 

fremtiden.

På Dansk Handicap Forbunds 

hjemmeside kan du læse om Folke-

mødet 2017 under et punkt på for-

siden. Interesserede opfordres til at 

gå ind og se og læse mere.

Dansk Handicap Forbund og Folkemødet 2017 
M
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Det kan være svært at forklare sin læge præcis hvor 

og hvordan, det gør ondt, men misforståelsernes tid er 

snart ovre. Med en ny app og webplatform kaldet Na-

vigate Pain kan du dagligt registrere type, intensitet og 

udstrækning af din smerte ved blot at tegne på en 3D 

model af menneskekroppen.

Appen er det første evidensbaserede kliniske system 

til visuel kommunikation mellem patient og læge og regi-

strerer udviklingen i dine symptomer som letforståelige 

grafikker på din smartphone eller tablet. Din læge eller 

fysioterapeut får så et hurtigt overblik over dine data vist 

som en video på deres computer og kan derefter dykke 

ned i grundige visuelle analyser af, hvordan dine smerter 

har udviklet sig.

”Hvis du nogensinde har forsøgt at beskrive dine symp-

tomer for nogen, så ved du, hvor svært det kan være. Når 

man visualiserer smerten, bliver det meget nemmere for 

patienten, og samtidig kan sundhedspersonale øjeblik-

keligt genkende bestemte smertemønstre på billederne. 

Det sparer tid og fjerner misforståelser,” siger Shellie 

Boudreau, lektor på Aalborg Universitet og skaber af Na-

vigate Pain i en pressemeddelelse.

Læs mere om appen på Navigate Pains hjemmeside 

http://www.navigatepain.com/ 

Ny app hjælper dig 
med at vise, hvor det 
gør ondt

Pressefoto

NY FORSK-
NING VISER, AT 
INDTÆGT, UD-
DANNELSE OG 
VARME FORBRUG 
FØLGES AD
Indtægt, uddannelsesniveau og vores forældres forbrugsva-

ner har betydning for, hvor meget vi skruer op for varmen i 

vores boliger. Og det er de lavt lønnede og lavt uddannede 

husstande, som er bedst til at spare på varmen. 

Det viser en ny ph.d.-afhandling af sociolog Anders 

Rhiger Hansen fra Aalborg Universitet København, som 

har undersøgt statistiske sammenhænge mellem varme-

forbrug og forskellige sociale forhold i enfamilieshus-

stande i Danmark. Undersøgelsen er baseret på regi-

stermateriale, der omfatter 1,2 millioner observationer 

fordelt over to år.

Blandt konklusionerne er, at husstande med voksne, der 

kun har en grundskoleuddannelse, bruger næsten fire pro-

cent mindre varme end akademikerhusstande – også når 

der er korrigeret for det forhold, at højt uddannede ofte bor 

bedre end lavt uddannede. 

På samme måde viser det sig, at husstande med en års-

indkomst på 200.000 kroner bruger næsten fem procent 

mindre varme end husstande med den dobbelte årsind-

komst.

”Økonomiske faktorer er en del af forklaringen, men 

nedarvede vaner spiller også en væsentlig rolle,” siger 

Anders Rhiger Hansen. Han har nemlig tillige undersøgt 

generationsforskelle og vist, at voksne personers varmefor-

brugsmønstre i meget høj grad svarer til deres forældres 

varmeforbrugsmønstre.

Den nye viden om varmeforbrug kan muligvis få sam-

fundsmæssig værdi i det offentliges kampagner om fx 

energisparetiltag. 
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

De nye brochurer over "Vejkirker 

og andre åbne kirker" for 2017 er 

udkom met. Der er 415 kirker med i 

brochurerne fordelt over hele landet. 

Der er en brochure for Jylland og en 

for øerne. 

Der er mange gode oplysninger 

om adgang for kørestole og om han-

dicaptoiletter. Brochurerne har også 

markeret kalkmalerier, som er med i 

Nationalmuseets lydguide ”Øret til 

væggen”. Du kan også læse om kir-

kernes interiør, døbefonde og alter-

tavler samt kort og adresser, der gør 

det let at finde kirkerne via GPS. 

Formatet er velegnet til bilens 

handskerum. Der er også angivet 

cykelvenlige kirker, hvor man kan få 

cyklen pumpet og fyldt sin drikke-

dunk med vand.

Brochurerne er trykt i 92.000 ek-

semplarer og kan fås i de deltagende 

kirker samt på biblioteker og turist-

bureauer eller ved henvendelse til 

Kirkefondet, tlf. 33 73 00 33. Du 

kan også downloade brochurerne på 

http://www.vejkirker.dk/

Vejkirker 2017

Pressalit har vundet en Danish Design Award pris 

Illustrationerne i brochurerne
 er af Kim Broström. 

1

VejkirkerVejkirker
og andre åbne kirker

roadSide CHUrCHeS • kirCHen aM Weg

JYLL and        
Med CYkeLvenLige veJkirker og kirker på 
den danSke kLoSterrUte og HÆrveJen

2017
Firmaet Pressalit har i årevis be-

skæftiget sig med at fremstille 

handicapegnede toiletter, armstøt-

ter osv. til brug for mennesker med 

handicap. Firmaet modtog i maj 

måned designprisen for et toilet, 

som kan skubbes til siden på en 

væg. Det giver en stor fleksibilitet, 

at toilettet kan rykkes efter behov.

Det sideforskydelige toilet fik 

prisen i kategorien ”Better works”. 

Begrundelsen fra juryen var, at toilet-

tet gav bedre arbejdsvilkår og højere 

selvhjulpenhed. 

Toilettet er udarbejdet i et samar-

bejde med Silkeborg Kommune og er 

designet til Marienlund Plejecenter 

i Silkeborg. "Toilettet er monteret på 

en plade udenpå selve væggen og 

kan både indstilles i højden og flyttes 

sidelæns. Dermed kan det enten skub-

bes tættere på håndvasken eller give 

plads til personale på hver side," 

fortæller Holger Søe Plougsgaard, 

udviklingschef hos Pressalit.

Det sideforskydelige toilet giver 

både brugere og hjælpere i han-

dicap- og ældresektoren bedre 

betingelser, da badeværelset kan 

tilpasses brugerens behov, og 

badeværelset skal ikke ombygges 

med et nyt toilet, når en ny beboer 

med andre behov flytter ind. 

Pr
es

se
fo

to
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I 2012 fik Ringkøbing Handicap-

idrætsklub en god idé om at få 

samlet de idrætstilbud, der fin-

des til mennesker med handicap 

i Ringkøbing Skjern Kommune.

Det er blevet til hjemmesiden 

handicapfritid.dk, hvor man med 

en simpel søgefunktion kan få 

overblik over, hvilke muligheder, 

der findes for mennesker med 

forskellige typer handicap for 

blandt andet at dyrke idræt i lo-

kalområdet.

Hjemmesiden er blevet til med 

støtte fra Ildsjælepuljen, idéen 

blev udviklet i samarbejde med 

Dansk Handicap-Idræts Forbund.

Hjemmesiden dækker udeluk-

kende Ringkøbing Skjern Kom-

mune, hvor det er Frivilligvest, 

der står for administrationen af 

den. Skulle man sidde der ude og 

have lyst til at tage idéen videre 

til en anden kommune, hører Fri-

villigvest gerne fra dig.

Kontaktoplysninger findes på 

hjemmesiden www.handicapfri-

tid.dk.

Nu er der mulighed for at tage en 

person i kørestol med på cykeltur. En 

cykel med lad med plads til at fast-

spænde en person i kørestol gør det 

nemt, fordi personen ikke skal flyttes 

fra sin kørestol og over på cyklen, 

men kan nøjes med at blive skubbet 

op på ladet. Vel oppe på ladet spæn-

des både person og kørestol fast, og 

så kan eventyret begynde! 

Cyklen kan rumme kørestole op til 

en bredde på 74 cm. Cyklen leveres 

kun med hjælpemotor og kan klare 

en vægt på op til 200 kg. Du kan 

se et tv klip på Youtube eller læse 

mere på http://www.ji.dk 

Tag på cykeltur 
med en Velo plus

Ny hjemme side 
skaber overblik 
over aktivi teter 
for mennesker 
med handicap

En ladcykel gør det muligt at transportere 
en kørestolsbruger (pressefoto).



Tekst og foto af Bente RødsgaardREPORTAGE 

Et Orangeri og et glashus med café er nyheder i Tivoli, og 
et lidt klodset tv-studie ved Koncertsalen er væk. Tivoli 
er et dejligt sted, og det kan blive endnu bedre med små 
justeringer

Tivoli har 
fået et 
Orangeri

O 
RANGERIER OPSTOD 
I 1700-tallet og blev 
bygget i slotshaver, for 
at citrustræer og andre 

eksotiske planter kunne overleve 
om vinteren. Om sommeren kunne 
orangerierne så bruges til små ar-
rangementer. Nu har Tivoli fået sit 
eget orangeri, som skal bruges både 
til planter samt tv-studie, og uden 
for er en lille scene.

Orangeriet ligger tæt på det Ki-
nesiske Tårn og er opført i klassisk 
stil, som man kender det fra ældre 
botaniske haver, og falder fint i tråd 
med nogle af Tivolis ældre bygnin-
ger som fx Glassalen og Nimb.

Lidt stejl sti
Handicap-nyt og landsformand 
Susanne Olsen er taget i Tivoli for 
at møde arkitekten bag Orangeriet, 
Jesper Andersen, som er spændt 
på at høre, hvad hun mener om de 
nye tiltag i haven.  Susanne Olsen, 
som bruger el-kørestol, har ingen 
problemer med at køre mellem 
bænkene og ned til scenen eller 
hen til indgangsdøren. ”Men hvis 
jeg sad i manuel kørestol, så ville 

det ikke være så godt, fordi stignin-
gen er for stejl gennem gruset,” si-
ger hun. Jesper Andersen har stået 
stille og studeret hendes kørsel og 
kan godt se problemet og vil drøfte 
en løsning sammen med en land-
skabsarkitekt.

Siddepladserne foran den lille 
scene er uden rygstøtte og armlæn, 
og det, forudser Susanne Olsen, 
kan give problemer. Jesper Ander-
sen forklarer, at bænkene har været 
diskuteret i Tivoli. ”Men vi har valgt 
denne løsning, da den musik, der 
skal spilles på scenen ved Oran-
geriet, er for de unge, og det er 
mest de ældre, der har brug for en 
anden bænktype. Mange ting her i 
haven består af kompromisser og 
økonomi, ” siger han.

Dejlig fred og ro
Inden for i Orangeriet er der en 
god akustik, og der er helt roligt. 
Det er stadigt meget nyt, og Tivoli 
har flere planer for stedet. Der er 
indrettet et værksted, hvor Tivolis 
egen florist kan arbejde, så gæster-
ne kan se, hvordan hun arbejder 
med blomsterbuketter til brug for 

restauranter. ”Vi vil også have flere 
eksotiske vækster, enkelte hvile-
møbler og nogle planter, der giver 
dufte. Her skal være noget for alle 
sanser. Lige nu overvejer vi som-
merfugle og at afspille naturlyde,” 
siger Jesper Andersen.

Men det sidste, synes Susanne 
Olsen, lyder som en dårlig ide. 
”Det er langt bedre at nyde roen,” 
siger hun. Hun er ret begejstret for 
rummet, som også har en flot grøn 
væghave. ”Jeg tror, at Orangeriet vil 
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blive flittigt brugt af personer, der 
søger lidt ro, og ikke mindst men-
nesker med handicap af forskellig 
art og ældre personer, som lige har 
brug for at lade lidt op, da der er så 
mange syns- og lydindtryk i haven. 
Ro er blevet en mangelvare,” siger 
Susanne Olsen.

Tv-studie uden elevator
Orangeriet er et projekt, som der 
har været arbejdet med i flere år. 
Ifølge Jesper Andersen ønskede 

Tivoli at slå flere fluer med et 
smæk, fx ville man gerne af med 
tv-studiet foran Koncertsalen, 
som havde knopforskudt sig og 
ikke pyntede og tog noget af ud-
sigten til Koncertsalen. Det er nu 
væk, og førstesalen af Orangeriet 
bliver snart et tv-studie. Der er in-
gen elevator, så hvis en kørestols-
bruger skal ind i studiet, så skal 
han eller hun ind fra den anden 
side via en sti til indgangen. Og 
hvis personen skal på toilettet, så 

skal personen ud igen og køre til 
den anden indgang. Gående kan 
blive indendørs og benytte trap-
pen.

Jesper Andersen erkender, at 
det kan være et problem en dag, 
hvor vejret er dårligt, og en køre-
stolsbruger skal deltage i et pro-
gram, men fravalget af elevator er 
sket af hensyn til den beskedne 
plads, da en elevator eller en løf-
teplatform ville optage for meget 
plads.

Landsformand Susan-
ne Olsen og arkitekt 

Jesper Andersen uden 
for Orangeriet.
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REPORTAGE 

En ny glasbygning ved re-
staurant Gemyse
Jesper Andersen er med i en ud-
viklingsgruppe på ni personer i 
Tivoli, som består af arkitekter, 
designere og grafikere, og de har 
mange planer. I samarbejde med 
fx chefgartneren er den tidligere 
restaurant Divan 2 ændret og 
blevet til restaurant Gemyse, som 
byder på retter med økologiske 
grønsager.

Foran den ombyggede restaurant 
er der opført små bålpladser, hvor 
børn kan bage snobrød, og der er 
bygget et drivhuslignende hus, 

som er en café, hvor man kan købe 
kaffe, te og kager.

Denne tilbygning ligger tæt på 
Glassalen, så gæster i pauserne kan 
købe forfriskninger. ”Nogle gæster 
bryder sig ikke om, at Tivoli foran-
drer sig, men lige denne bygning 
har gæsterne hurtigt taget til sig. 
Vi er meget spændte på, hvordan 
det vil fungere, da den ikke er 
opvarmet. Hvis der er hedebølge, 
kan man åbne taget, men det er 
meningen, at det skal være sådan 
lidt haveagtigt, ” fortæller Jesper 
Andersen.

  Også her er der planer om fx at 

ophænge ampler, hylder og dyrke 
slyngplanter.

Susanne Olsen er begejstret 
for, at der kommer servering tæt 
ved Glassalen, noget som hun har 
savnet, når hun har været der. 
”Men jeg har et lille ankepunkt; 
bordhøjden er god, men trækanten 
under den er ikke god. Nogen vil få 
problemer med den, men hvis man 
saver noget af, så bliver det lettere 
at sidde her,” siger hun.

På arkitektens opfordring beret-
ter hun også om andre tilgænge-
lighedsting, fx at det er svært at 
komme til koncertsalen for gang-

Restaurant Gemyse har opført et "drivhus-
agtigt hus", hvor der er servering.

En sti, der fungerer som rampe, 
fører til tv-studiets indgang og 
har en smuk teglbelægning.
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besværede.  Ved andre koncertsale 
kan man sættes af fra en bil tæt på 
hovedindgangen, men ikke i Tivoli 
efter at indgangen fra Tietgens-
gade er væk, og derfor skal man gå 
gennem haven. Et andet problem 
er, at ved juletid er der mange små 
sæsonboder med trin. 

Jesper Andersen noterer flittigt 
hendes bemærkninger.  

Tivoli har en hyggelig stem-
ning
Susanne Olsen er kommet i Tivoli 
i ca. 40 år og synes, det er et dej-
ligt sted, med en helt unik og god 

stemning, hvor man kan høre mu-
sik, spise og nyde de mange blom-
ster og opleve glade mennesker 
i alle aldre fra hele verden. ”Og 
meget i Tivoli er blevet betydeligt 
bedre, siden jeg var ung. Det er 
blevet meget lettere at køre rundt i 
haven og komme ind i restauranter 
og på toilettet. Selve koncertsalen 
er også blevet bedre for kørestols-
brugere. Og det nye Orangeri vil 
jeg helt sikkert også benytte og 
nyde roen,” siger hun.

Inden vores visit er forbi, tager 
Susanne Olsen arkitekten hen til 
Smøgen, hvor hun roser den nye 

teglbelægning. ”Den er jeg meget 
glad for, den er både smuk og god 
at køre på,” siger hun.

 Men i Smøgen er der nogle 
butikker, som ikke har niveaufri 
adgang, men let kunne få det. Det 
problem har arkitekt Jesper An-
dersen ikke været opmærksom på, 
men han forestiller sig, at det let 
kan løses med nogle trækiler.

Så hvem ved, måske er der små 
ændringer på vej? Efter landsfor-
mandens besøg var arkitektens 
notesblok ikke just helt tom.

Det nye Orangeri falder flot 
ind i Tivolis smukke omgivel-

ser, synes Susanne Olsen.

MERE INFORMATION

På Tivolis hjemmeside er der man-
ge informationer om handicaptil-
gængelighed, ledsagekort og et 
”Vis hensyn kort”. Læs mere http://
www.tivoli.dk/da/praktisk/gaester+
med+funktionsnedsaettelse

Nogle butikker kunne let gøres niveaufri. Fra venstre 
ses Susanne Olsens hjælper, arkitekt Jesper Andersen, 
Susanne Olsen og pressechef Torben Plank.

Det er let for el-kørestolsbru-
gere at køre mellem bænkene, 

men brugere af manuelle køre-
stole vil opleve stien anderle-

des, mener Susanne Olsen.



M
ENS REVISIONEN AF 
serviceloven overordnet 
skabte ro og glæde i 
handicapbevægelsen, 

så indeholdt den også ’tidsler’, som 
flere organisationer lige nu arbejder 
hårdt på at få luget ud i. 

I Dansk Handicap Forbund har 
Social- og Arbejdsmarkedspolitisk 
Udvalg (SAPU) sammen med spe-
cialkredsen RYK haft særligt fokus 
på den nye bilbekendtgørelse. Æn-
dringen betyder, at man først kan 
få bevilget ny bil efter otte år, og 
at afdragsperioden ligeledes løber 
i otte år. Til gengæld har man ret 
til at få behandlet sin ansøgning 
om udskiftning et år før periodens 
udløb for at sikre, at man har en ny 
bil, når den otteårige periode er af-
sluttet. Herudover har man udvidet 
adgangen til førtidig udskiftning, 
hvis bilen ikke længere kan repa-
reres, eller det fra en synsvirksom-
hed dokumenteres, at udgifterne til 
reparation vil være ’uforholdsmæs-
sig store’.

Genbevilling kan fortsat gen-
nemføres hurtigt, hvis borgerens 
funktionsnedsættelse og behov er 
uændret. Det sker i praksis gennem 

anvendelse af en såkaldt tro- og 
loveerklæring og sparer borger og 
kommune for den omfattende sags-
behandling, som ellers finder sted.

Indsats for bedst mulige 
vilkår
Dansk Handicap Forbund var og 
er fortsat meget bekymret for ud-
sigten til en længere bevillingspe-
riode. Ganske vist bliver afdragspe-
rioden længere, og den månedlige 
ydelse dermed lavere, men spørgs-
målet er, om bilerne overhovedet 
kan holde i otte år? Forbundet har 
også en bekymring for, hvordan det 
nye regelsæt vil blive fortolket i 
kommunerne.

Selvfølgelig er der biler, som 
kører upåklageligt i otte år, men 
der er også eksempler på det mod-
satte. SAPU har drøftet problemet 
meget indgående og valgte at gå 
tidligt ind i arbejdet for den bedst 
mulige bilbekendtgørelse og har 
fremsendt en række anbefalinger 
direkte til ministeriet.

Udvalget har understreget, at 
støtte til køb af bil er en grundlæg-
gende kompensation, der ligesom 
hjælpemidler ’udgør medlemmer-

nes arme og ben’. Det er derfor 
vigtigt, at regler om biler indrettes 
på en måde, så man ikke kommer 
til at stå med et udækket transport-
behov i en kortere eller længere 
periode. Kvaliteten af bilerne må 

Mens revisionen af serviceloven overordnet set var en sejr for handicapbevægelsen, så er 
den ny bilbekendtgørelse, som udvider bevillingsperioden på bilstøtte fra seks til otte år 
en af de tidsler, som Dansk Handicap Forbund gerne havde undværet. Men hvad betyder 
ændringen i praksis?

En bevilget handicap-
bil skal fremover køre 
i otte år
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POLITIK Af Jeppe S. Kerckhoffs
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altså forventes at være højere, li-
gesom en førtidig udskiftning skal 
være realistisk og ikke kun teore-
tisk.

Det er vigtigt, at reglerne sikrer 
en individuel vurdering, som tager 
hensyn til den enkeltes situation, 
og om bilen fungerer efter hensig-
ten. Fx har vi lagt vægt på, at der 
skal kigges på udgifterne til repara-
tion, antallet af kørte kilometer, og 
naturligvis om der er ændringer i 
funktionsniveauet, som nødvendig-
gør udskiftning. 

Udvalget er glad for, at bekendt-
gørelsen på flere punkter lægger 
sig op af de formuleringer, man har 
foreslået. Et eksempel er, at førti-
dig udskiftning fremadrettet kan 
ske, hvis det ’ved erklæring fra en 
synsvirksomhed dokumenteres, at 
udgifterne til reparation vil være 
uforholdsmæssigt store.’

Ministeren beroliger
I sidste nummer af Handicap-nyt 
stillede vi social- og børneminister 
Mai Mercado (C) et konkret spørgs-
mål om netop dette emne. Det 
er værd at bemærke ministerens 
svar, hvor hun tydeligt bekræfter, 
at kommunerne i deres vurdering 
af hvilken bil, der er egnet, skal 
tage hensyn til, at den skal kunne 
bruges i otte år. Samtidig bekræfter 
hun, at bilen kan udskiftes før tid, 
hvis en reparation bliver meget dyr 
eller ikke kan lade sig gøre. Modsat 
forbundets anbefaling vil hun dog 
ikke love, at et stort antal kørte ki-
lometer tillægges vægt ved vurde-
ring af førtidig udskiftning.

Forbundet følger udviklin-
gen tæt
På trods af udvidelsen af adgangen 
til førtidig udskiftning og ministe-

rens lovning på, at "billigst egnet" 
skal sættes i forhold til den otteåri-
ge periode, så vil Dansk Handicap 
Forbund følge udviklingen tæt. Er-
faringen er jo desværre, at der ofte 
er meget langt fra det, der står i en 
bekendtgørelse, og så den hverdag 
og praksis medlemmerne støder på 
i kommunerne.

Netop bilstøttereglerne er en af 
de bestemmelser, som forbundets 
rådgivning får mange henvendelser 
om. Derfor har SAPU ønsket, at vi 
skal holde særligt øje med sager 
af denne type (vurdering af billigst 
egnet og førtidig udskiftning), lige-
som man opfordrer til, at medlem-
mer, som oplever problemer med 
de nye regler, orienterer forbundet, 
så vi har noget konkret at arbejde 
videre med. Den nye bilbekendtgø-
relse skal ifølge høringsmaterialet 
træde i kraft 1. januar 2018.

Illustration: af Niels Poulsen
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LIGE ADGANG Tekst og foto af Bente Rødsgaard

L
INJE 5 A i København er er-
stattet af Cityline 5 C. Der er 
indkøbt nye turkise ledbus-
ser, som er 18,75 m lange og 

kører på biogas. De er CO2 neutrale 
og støjsvage. Selve busruten er for-
længet, så bussen kører fra Køben-
havns Lufthavn og til Herlev Hospi-
tal.  Der kan være 146 passagerer 
med af gangen. 

Bussen blev præsentret på Råd-
huspladsen i København den 21. 
april, og det var muligt at få en 
prøvekøretur inden den et par dage 
efter blev sat ind i den almindelige 
kollektive trafik.

Sven A. Knudsen fra København, 
som bruger el-kørestol, og Handi-
cap-nyt var med på en prøvetur, 
og den var mildt sagt skuffende 
set fra et kørestolsbrugers syns-

punkt. Der er stadigvæk en manuel 
rampe, som de fleste skal have 
hjælp til. 

Der kan kun være en kørestols-
bruger af gangen, og det kan være 
svært for nogle at få fat i sikker-
hedsselen på grund af dens place-
ring.

Sven A Knudsen synes, at det er 
ærgerligt, at man bliver ved med 
at investere i busser, som kun et 
fåtal blandt kørestolsbrugere kan 
benytte.

”Jeg synes, at det er mærkeligt, 
at man ikke køber elektriske ram-
per, som chaufføren kan styre ved 
at trykke på en knap. Det er ikke 
alle kørestolsbrugere eller rolla-
torbrugere, som har hjælpere eller 
ledsagere med, og chaufføren må 
ikke forlade sit sæde og hjælpe 
med rampen. Der, hvor man skal 
sidde som kørestolsbruger, er der 

også en barnevognsplads, så 
der bliver trængsel i det 

afsatte område, tror jeg. 
Hverken Dansk 
Handicap Forbund 

eller Handicaprå-
det i København 

er taget med 
på råd. Jeg 
synes ikke, at 
denne nye 
bus er særlig 
meget bedre 
for menne-
sker med be-
vægelseshan-

dicap end den 
5 A, som den 

erstatter,” siger 
Sven A Knudsen.

Demonstration af automati-
ske ramper imponerede ikke
Handicap-nyt har kontaktet Movia 
for at få en forklaring. Jens Peter 
Langberg, Flextrafikchef i Movia 
svarer således: ” Vi har ikke bedt 
om automatisk rampe i de nye 5C 
busser. Movias tilgængelighedsfo-
rum fik demonstreret automatiske 
ramper i to busser fra Fynbus her 
i Valby og kunne konstatere, at 
ramperne alene ikke er løsningen 
på, at kørestolsbrugere kan benytte 
busserne uden hjælp fra chauffø-
ren,” siger han.

Ifølge Jens Peter Langberg kon-
staterede udvalget ved afprøvnin-
gen, at de automatiske ramper var 
for stejle til, at kørestolsbrugere 
kunne komme op af dem ved egen 
hjælp, og de skabte udfordringer i 
forhold til kantsten og stillede der-
for store krav til de fysiske forhold. 
Fx at de i dårligt vejr ville opsamle 
snavs og i værste fald sidde fast og 
give forsinkelser. Men besluttede 
derfor at vente på en evaluering fra 
Fynbus. 

”Vi forventede at få erfaringer 
fra Fynbus indenfor et halvt års tid. 
Der er imidlertid ikke kommet en 
konklusion på brugen af busserne 
hos Fynbus. Sagen følges af Movias 
tilgængelighedsforum, og det er 
fortsat planen, at der skal laves 
et forsøg med elektriske ramper 
i busserne, når vi har fundet en 
velegnet linje og afklaret, hvordan 
problemet med de for stejle ram-
per løses på en hensigtsmæssig 
måde,” oplyser Jens Peter Langberg 
i en mail.

NY KØBENHAVNERBUS 
MED GAMMELDAGS RAMPE
Manuel rampe og ingen hjælp fra chaufføren, er det noget, 
vi har set før?



 JENS BOUETS KLUMME

POLITIK 

SYDAMERIKAS ULANDSPROJEKTER
Som I sikkert alle ved, har vi i 
mere end 25 år haft en selvfi-
nansierende enhed i Dansk Han-
dicap Forbund, kaldet ulandsaf-
delingen, som har projekter på 
flere kontinenter. I april havde 
jeg den fornøjelse at besøge 
Sydamerika og vores program-

leder Henry Lind. Vi mødtes i Bolivia (Santa Cruz) hvor 
også delegationer, inviterede og ansatte fra Honduras, 
Nicaragua og Columbia stødte til. Her havde vi en uges 
møde med erfaringsudveksling, undervisning, foredrag 
og information. Vi havde i samme periode også møder 
med arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, den 
danske ambassade og selvfølgelig en del lokale handi-
caporganisationer.  

I bund og grund var det en oplevelse, der i den grad 
har flyttet mit perspektiv, og måden jeg tænker på vo-
res ulandsprojekter fremadrettet. Det har fremfor alt 

været en fornøjelse at opleve, hvordan døve, blinde, 
kognitivt- og bevægelseshandicappede på organisati-
onsniveau kan finde fælles fodfæste og arbejde sam-
men. Både tilgangen til problemstillinger såvel som 
selve det operationelle, løses i samarbejde og i en ”vi 
kultur”, der er helt anderledes end i Danmark. 

Mit bidrag var primært indlæg om CSR, etik, æstetik, 
inklusion og fundraising. Og alene arbejdsmarksforhol-
dene, de politiske strømninger, lovgivning, kulturen og 
historien gør disse emner både interessante og stærkt 
udfordrende at sætte ind i en organisationskontekst. 

En fantastisk tur, der har gjort mig både stolt og 
næsegrus af beundring for vores ulandskompetencer. 
Vores projektledelse, vores viden om organisationsop-
bygning samt vores menneskelige kompetencer i netop 
ulandsafdelingen er enestående. Tak, fordi jeg måtte 
opleve Sydamerika sammen med jer alle.  

   
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

Af Mads Stampe

EFTERLYSNING: 

Stiller du op til Kommunalvalg 2017?

2
017 ER KOMMUNALT 
valgår, og til november 
skal alle stemmeberet-
tigede til stemmeurnerne 

for at beslutte, hvem de finder 
bedst egnet til at tegne de kom-
munale politiske linjer de næste 
fire år. Handicap-nyt vil gerne 
høre fra dig, hvis du stiller op som 
politiker.

Kommunalvalget bliver ofte be-
skrevet som det vigtigste politiske 
folkevalg i Danmark – også vigti-
gere end valget til Folketinget – da 
det er kommunerne, der tager de 
politiske beslutninger, der er tæt-
test på borgerne.

Nærdemokrati som det kom-
munale fungerer bedst, hvis den 
mangfoldighed, som Danmark in-
deholder, er repræsenteret blandt 

kommunalpolitikerne, og derfor er 
vi på Handicap-nyt interesserede 
i at få kontakt til medlemmer fra 
Dansk Handicap Forbund, som går 
rundt med en kommunalpolitiker i 
maven og derfor stiller op til Kom-
munalvalget i november.

Hvis det er dig, og har du lyst 
til at fortælle din historie her i 
bladet, bedes du kontakte redak-
tør Bente Rødsgaard pr. mail på 
bente@danskhandicapforbund.dk 
eller journalist Mads Stampe på 
mads@danskhandicapforbund.dk 
senest 1. august 2017.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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Frivillighed er for alle 
– det ved de i Aarhus

Under navnet Aarhus2017 er den østjyske hovedstad hele 
Europas kulturhovedstad i 2017. Og der er brug for frivil-
lige kræfter – uanset sociale udfordringer og handicap

M
ASSER AF KULTURELLE 
institutioner i det 
øst- og midtjyske har 
set frem til 2017, hvor 

regionen med Aarhus i spidsen er 
Europæisk kulturhovedstad. Det 
hele blev skudt i gang med et åb-
ningsarrangement i januar, hvor bl.a. 
andet personer i kørestol fortalte 
gæsterne om, hvordan man bedst 
kom rundt til arrangementet med et 
fysisk handicap.

Siden hen har frivillighedsteamet 
bag Rethinkers, som den Europæi-
ske kulturhovedstads gruppe af fri-
villige hedder, arbejdet målrettet på 
at rekruttere frivillige fra grupper i 
samfundet, som normalt ikke invol-
verer sig i frivilligt arbejde.

”Vi har rigtig godt fat i seniorerne 
og de unge, som også er de grupper 
der oftest involverer sig i frivilligt 
arbejde, og det er vi selvfølgelig rig-
tig glade for. Samtidig synes vi, at vi 
har så meget at byde på i forhold til 
de opgaver, der skal løses, at vi ger-
ne vil have fat i nogle af de grupper, 

som traditionelt ikke melder sig. For 
vi tror på, at frivillighed er for alle,” 
lyder det fra frivilligkoordinator for 
Aarhus2017 Susanne Hyldborg.

Frivillig – også efter 2017
I Aarhus2017 arbejder de med tre 
ben i den frivillige koordinering 
for at få tilknyttet flere socialt ud-
satte borgere eller mennesker med 
handicap. For det første handler 
det om at finde ud af, hvordan man 
bedst inviterer dem til at deltage. 
Det har indtil nu foregået ved per-
sonligt fremmøde på forskellige 
mødesteder for udsatte borgere.

For det andet arbejder koordina-
torerne med rammerne for, hvordan 
man er frivillig, og de strækker sig 
langt i forhold til at skræddersy den 
frivillige opgave til den enkeltes 
muligheder og ønsker.

”Det skal være en succes at være 
med i Aarhus2017 som frivillig. 
Derfor gør vi meget ud af at matche 
personen med den rigtige opgave, 
som passer til de enkeltes behov 

og ønsker,” lyder det fra Stine Kri-
stensen, som er ansat i frivilligheds-
teamet for at opsamle de erfaringer, 
teamet gør sig i forhold til at rekrut-
tere til det frivillige arbejde.

”En del af mit arbejde består af 
at samle op på de erfaringer, vi gør 
os lige nu, så vi i slutningen af året 
kan komme med anbefalinger til, 
hvordan man kan involvere perso-
ner, som normalt ikke tænker sig 
selv som frivillige på det kulturelle 
eller sociale område, i frivilligt 
arbejde,” lyder det fra Stine Kri-
stensen.

Det arbejde reflekteres i frivil-
lighedsteamets tredje ben, som 
handler om at få forankret de frivil-
lige i andre sammenhænge, når Aar-
hus2017 slutter ved årets udgang. 

”Vi drømmer om at bane vejen for 
den store gruppe af frivillige, som 
melder sig under fanerne, så de 
kan blive ved med at løse opgaver i 
frivillighedens tegn, hvis de ønsker 
det,” supplerer Susanne Hyldborg.

Øget fokus på frivillige med 
fysiske handicap
Den første halvdel af Aarhus2017 
har teamet haft fokus på socialt 
udsatte grupper med samarbejde 
med blandt andet Kofoeds Skole, 
som til dagligt arbejder med tidli-
gere misbrugere, alkoholikere og 
andre udsatte grupper i Køben-
havn, Aarhus, Aalborg og Nuuk.

Den sidste halvdel af året vil 
fokus blive rettet mod personer 
med fysiske handicap, da det er en 
gruppe, som traditionelt set heller 
ikke har involveret sig i frivilligt ar-
bejde. Og selvom vi nu skriver juni, 
og Aarhus2017 dermed er halvvejs 
igennem Kulturhovedstad 2017, så 
er der stadig masser af projekter at 
involvere sig i.

”Vi har kun afviklet en tredjedel 
af programmet, og derfor er der 
masser af arbejde, som man kan 
kaste sig over. Så det er bare med 
at melde sig, så vi kan tale om de 
muligheder, der er,” siger Susanne 
Hyldborg. 
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DET SKER I DHF
JUNI 2017

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

BORNHOLM

Onsdag den 21. juni kl. 18.00 på Hotel Balka Strand: 
Sommerarrangement. Københavnsafdelingen kommer til 
Bornholm, og vi skal mødes over en middag. Der serveres 
tre retters mad inkl. en øl/vand eller et glas vin samt kaffe. 
Pris kr. 200. Der arrangeres kørsel.

Lørdag den 23. september kl. 12.30-16.30: Høstfest i 
Sagahuset i Rønne. Der serveres to retter mad og kaffe. Pris 
kr. 120 pr. person. Tilladt at tage gæst med. Der vil være 
lotteri og musik. Tilmelding senest den 20. 9. 

Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 
43 04 mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 17. august og 7. og 21. september: Banko-
spil.

Alle bankospil foregår kl 19.00 på Dagcenteret, Frederiks-
havn.

HADERSLEV

Lørdag den 2. september kl. 9.00 fra Plejecenter Humle-
toften, Hjortebrovej 44, Haderslev: Udflugt til Fiskeri- og 
Saltvandsakvariet i Esbjerg. Pris for hele turen inkl. mad kr. 
270. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest den 
18. 8 til Gunda Agø, tlf. 60 61 24 71 efter kl. 20.

   

KORSØR-SKÆLSKØR

Fredag den 23. juni kl. 16.15-23.00: Bustur med liftbus 
til Storebælt Camping, Korsør. Vi skal spise, se bål og høre 
båltale. Senere musik, sang og dans i Multihuset. Menu: 
Helstegt pattegris m/ kold kartoffelsalat, salat og flutes. 
Pris kr. 260 og gæster kr. 300. Dækker spisning og trans-
port.

Tilmelding skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 
eller Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79. 

MIDT-VEST

Fredag den 23. juni kl. 17.30-22.00 på Teglvænget 107 
D i Herning: Spis sammen. Menuen fastlægges, når vi ved, 
hvor mange der kommer. Pris kr. 75 pr. person.

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Politisk konsulent: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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DET SKER I DHF 

ODENSE

Søndag den 2. juli kl. 12.30-17.00: Grillfest. Afholdelses-
sted endnu ikke fastlagt. Det bliver enten i TGP eller Hjalle-
se forsamlingshus. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 26. 6.

Søndag den 3. september kl. 12.30-17.00 i Hjallese for-
samlingshus: Høstfest. Pris kr. 200. Drikkevarer for egen 
regning. Tilmelding senest den 28. 8.

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding er bindende og skal 
ske senest mandagen før et arrangement til Susanne og 
Jørn, tlf. 61 34 35 75 / 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 
22 71. Der vil blive afkrævet betaling for udeblivelse uden 
grund. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap 
og bor i Odense Kommune. Egenbetaling kr. 43 tur/retur.

ODSHERRED

Lørdag den 5. august kl. 14.00-20.00 Dyrehavevej 62, 
2930 Klampenborg: Bakken og Korsbæk. Kl. 14 mødes vi 
ved Høkassen på Bakken til kaffe, æbleskiver og solbær-
rom. Kl. 15 på Bakken og Korsbæk. Kl. 18 til middag på 
Bakkens Perle. Middagen er for egen regning. Tag selv 
hjælper med, hvis I har brug for hjælp. Afdelingen dækker 
kørsel og hjælpers fortæring. Mulighed for samkørsel. Til-
melding senest den 20. 7. 

Torsdag den 28. september kl. 16.00-20.00 på Højby Sø, 
Ellingebjergvej 1, Højby: Informationsmøde om hjælperord-
ninger. Fuldt program med oplæg om DUKH’s opgaver, BPA 
§§ 95-96, ledsagerordningen § 97, merudgifter § 100, kla-
gemuligheder og om hvem, der kan hjælpe. Spørgsmål og 
svar undervejs. Der serveres kaffe/te og smørrebrød inden 
og imellem oplæggene. Pris kr. 200. Drikkevarer for egen 
regning. Tag selv hjælper med efter behov. Afdelingens 
medlemmers hjælpere deltager gratis. Alle er velkomne. 
Tilmelding senest den 10. 9.

Tilmeldinger til arrangement skal ske til Lena, lena.niel-
sen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Peter, ptl@nyka.dk, tlf. 
29 84 12 34, med mindre andet er nævnt.

SILKEBORG

Onsdag den 13. september kl. 18.00: Spisning i Indelukket.

SKAGEN

Mandage den 4., 11. og 25. september og 2. oktober kl. 
14.00-16.30: Mandagsklub.

Torsdage den 7. og 21. september kl. 19.00-22.00: Ban-
kospil.

Torsdag den 28. september kl. 19.30-23.00: Danseaften. 
Pris kr. 70.

Søndag den 1. oktober kl. 10.00-16.00: Loppemarked. 
Der kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med 
mange forskellige ting.

Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00-16.00: Damernes Maga-
sin kommer og viser deres tøjkorrektion. Kaffe og kage kan 
købes for kr. 20. 

   Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med 
rullepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er 
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest 5 dage 
før på tlf. 20 86 45 54.

SKIVE-VIBORG

Tirsdag den 22. august til torsdag den 24. august: Tur til 
Sønderborg/Als. Pris for medlemmer kr. 1.600. Ikke-med-
lemmer kr. 1.875. Tillæg for enkeltværelse kr. 610. Sidste 
tilmelding den 22. 7.

Tirsdag den 5. september kl. 18.00 i Bowl ’n’ Fun Skive, 
Sønder Boulevard 13: Bowling. Vi bowler fra 18-19. Heref-
ter spisning. Pris kr. 225 for medlemmer. Kr. 250 for ikke-
medlemmer. Spisning med is og kaffe inkluderet. Drikkeva-
rer for egen regning. Tilmelding senest den 25. 8.  

Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen, tlf. 
24 82 56 31, med mindre andet er nævnt.   

STEVNS-FAXE

Torsdag den 24. august: Bankospil.

Lørdag den 23. september: Bustur under udarbejdelse.

Alle tilmeldinger skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 
37 33 eller Inge Lise Petersen, tlf. 25 33 32 17, mail: il-
pibstevns@gmail.com.

 

VESTEGNEN

Lørdag den 15. juli kl. 14.00-20.00 i spejderhytten, Vej-
lebrovej 125: Grillfest. Pris kr. 150 for medlemmer. Pølser, 
grillspyd og div. tilbehør serveres. Fri bar: øl, vand, vin. 
Bindende tilmelding senest den 10. 7.

Søndag den 13. august: Ferietur til Sletten Strand.

Lørdag den 2. september: Bustur til København. Tidspunkt 
kommer senere. Pris kr. 225 for medlemmer. Inkluderer en 
øl/vand. Drikkevarer ellers for egen regning. Bindende til-
melding senest den 18. 8.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Axel Christiansen, 
tlf. 23 84 01 49 mandag, tirsdag el. onsdag mellem kl. 18 

og 20.

Vidste du, at webshoppen sælger fx 
regnslag og hudplejeprodukter? 

Gå ind på 
www.danskhandicapforbund.dk
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Generalforsamling og ny bestyrelse
Lørdag den 6. maj fik Amputationskredsen en ny for-
mand, og vi fik på flere måder takket Annelise Hansen 
for den tid, hun har siddet på posten. Den nye besty-
relse er: Formand: Karin Bregendahl, næstformand: Ove 
Knudsen, kasserer: Solveig Hansen, sekretær: Jørgen 
Gade (Gassi) samt Palle Toft Hansen.

For andet år i træk må vi arbejde uden suppleanter, 
men satser på øget samarbejde med både enkeltmed-
lemmer og grupperinger af amputerede m. fl. rundt i 
landet.

Arrangementer
Gyldensteen og Retssikkerhed

Træf med madkurv og termokaffe i fugleudkigstårnet 
ved Gyldensteen Strand på Nordfyn.

Tid: lørdag den 29. juli kl. 12.30. Vi har booket Natur-
rummet med skolestue og toiletfaciliteter på Eriksholm. 
Alternativ dato er søndag den 30. juli.

Sted: Langø 1, 5400 Bogense

Tilmelding senest den 22. juli til Solveig, sol1920@
gmail.com. Oplys navn(e), adresse og telefonnummer. 
Har du ikke mail, så send en sms på 41 17 29 45.

Er der stemning for det, spiller vi forbundets retssik-
kerhedsspil, som kan spilles af enkeltpersoner eller i 
hold. Det har meget enkle spilleregler. Man slår med en 
terning og flytter sin brik. På visse felter skal modstan-
deren læse et kort med spørgsmål om vores muligheder 
indenfor bl.a. serviceloven. Der er op til fire mulige 
svar, og erfaringen viser, at spillet kan give anledning til 
spændende drøftelser og aha-oplevelser. 

Vil du prøve Hardball?

Vi planlægger et arrangement særligt for medlemmer 
af Amputationskredsen og Dansk Handicap Forbunds lo-
kalafdeling Aarhus-Randers med tillempede spilleregler 
og mulighed for målskydning m.m. i Syddjurs Hardball 
Forening. 

Tid: Søndag eftermiddag den 20. august.

Sted: Banen ligger i udkanten af Hornslet. Den er i et 
ret kuperet terræn, men bliver der brug for en skubber 
til kørestolen eller en hjælpende arm til at komme op el-
ler ned eller andet, og er foreningens medlemmer parate 
til at yde en ekstra indsats til fælles bedste, så kan det 
sagtens lade sig gøre.

Klubhuset, der kan opvarmes, har toilet i stueplan og 
er udstyret med køkken, og vi forestiller os, vi mødes 
midt på dagen, evt. med madpakker, får en kop kaffe og 
en grundig indføring i, hvad hardball er. Vi prøver de for-
skellige våben og andet udstyr, inden der fløjtes til spil.

Dagen rundes af med hygge omkring grillen. Der er 
kaffe/te og vand hele dagen og en øl til den afsluttende 
hygge. Ønsker du andre drikkevarer, må du selvfølgelig 
gerne medbringe disse.

Tilmelding senest 10. august til Solveig, sol1920@
gmail.com. Oplys navn(e), adresse og telefonnummer. 
Har du ikke mail, så send en sms på 41 17 29 45. 

Se mere om spillet på facebooksiden Syddjurs Hardball 
Forening og foreningens hjemmeside syddjurshardball-
forening.dk.

OBS: Liste med tilmeldte til de forskellige arrangemen-
ter udsendes på mail af hensyn til evt. samkørsel. Vil du 
ikke på denne liste, så oplys det ved tilmeldingen, lige-
som andet relevant, fx allergier.
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NR. 2  APRIL  2016
NR. 2  APRIL  2016

SARAH GLERUP  
VIKAR I FOLKETINGET

WOW!  
- hvor smart 

TEMA:  
Health & Rehab messen  

i København 

NR. 3  JUNI  2016

SARAH GLERUP 
VIKAR I FOLKETINGET

Svagfør – Vanfør 
eller hvad?

Bevica Fonden 
I PASTORENS FODSPOR

WILLIAM  
ER 15 ÅR OG TRÆNER 
MED TEAM TVILLING

NR. 4  SEPTEMBER  2016

WILL
ER 15 ÅR OG TRÆNER 
MED TEAM TVILLING

Tiltro til fremtiden  ved årets kongres

RAGNAROCK  i Roskilde er for alle

NR. 5  DECEMBER  2016

KON- 
GRES

2016

KØB RETSSIKKERHEDSSPILLET 

MUSHOLMS
nye bygninger 

WOW!WOW!WOW!WOW!
- hvor smarthvor smart Svagfør – Vanfør 

eller hvad?

Bevica Fonden
I PASTORENS FODSPOR

I Aalborg med appen 

”Lige Adgang”

DE USYNLIGE   

pårørende

NÅR FRIVILLIGHED 

GIVER MENING

NR. 1  FEBRUAR  2017

Nyt fra Amputationskredsen
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NY BLOG PÅ HJEMMESIDEN

E
T LIV MED handicap giver nogle ekstra udfordrin-
ger i hverdagen, men er ikke forskelligt fra et liv 
som alle andres - det skal ofte bare planlægges 
bedre og leves!

Netop dét vil Dansk Handicap Forbunds nye blogger 
Arild Grue Lidin gerne gøre omverdenen klogere på.

Han er en ung mand på 31 år, som elsker at gå til 
koncerter og rejse, og så sidder han desuden i kørestol 
og får hjælp i en BPA-ordning 24 timer i døgnet.

”Et liv med handicap giver nogle udfordringer, men 
egentlige begrænsninger opstår oftest i den enkel-
tes eget sind. Selvfølgelig er mit liv som handicappet 
anderledes på visse områder, men det er fuld af mu-
ligheder og af skønne oplevelser, selv i det små, hvis 
man holder øje. Det er klart, at det kræver noget mere 
forberedelse, end hvis man havde fuldt kontrol over 
sin krop, og jeg har lyst til at vise folk, hvad den forbe-
redelse består i samt vise mine oplevelser, så alle dem 
uden handicap kan få en bedre forståelse for et liv som 
mit, og så andre med et handicap, der måske ligner 
mit, kan blive inspireret til at prøve nogle ting, som de 

af forskellige grunde ikke har gjort før,” siger Arild til 
Handicap-nyt.

På bloggen kan I blandt andet følge Arild på en tur til 

USA og muligvis som gæst på Roskilde Festival. Bloggen går 

i luften i løbet af sommeren.

Sælges: 
Kørestol fra Wolturnus  
Kørestolen er ca. syv år gammel hedder Wolturnus  

W5 med opklappelige fodplader og støttehjul, der kan 

skubbes ind under sædet. 

Sædebredden er 40 cm, og stolen kan klappes sam-

men, og hjulene kan let afmonteres. Farven er blå med 

lidt afskrabning pga. slitage. 

Der følger et sæt reservehjul, siddepude og regnslag 

med. Sælges for kr. 5.000. Nypris kr. 32.000.  

Den blev serviceret på værkstedet i Nibe med bl.a. 

nye dæk i 2015. 

Interesseret? Kontakt Benny Holm, Georg Krügers Vej 

277, Sejs/Svejbæk, 8600 Silkeborg.  Tlf. 28 94 49 17

ANNONCE

Træningscykel BiFit II  
til kørestolsbrugere 
sælges  
Træningscyklen monteres på væggen og fylder derfor 

ganske lidt.  Med træningscyklen kan man træne både 

arme og ben siddende i kørestolen.

Kan bruges til at genopbygge muskulaturen og få 

bedre blodcirkulation i arme og ben. Pedalerne er for-

synet med velcrostropper til at fastholde fødderne.

Bit Fit II fra Lemco er forsynet med omdrejningstæl-

ler og mulighed for at ændre belastningen efter eget 

ønske. Du kan se mere om BitFit II på  Lemcos hjemme-

side: www.lemco.dk. Sælges af privat for kr. 2.000 eller 

ved bud. Ring venligst 30 42 58 37.

ANNONCE

Privatfoto. Arild får 
sin egen blog på 
hjemmesiden.

Af Mads Stampe

Hvordan forbereder man sig bedst til en rejse, når man får hjælp i alle døgnets timer og sid-
der i kørestol? Eller hvordan oplever man en festival som Roskilde Festival, når man sidder 
på hjul? Det er blot nogle af de spørgsmål, Arild Grue Lidin vil kaste sig over i et nyt blog-
univers på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside



Handicapvenligt sommerhus til salg
80 m2 sommerhus fra 2008 beliggende på Frølunde Fed ved Mus-
holm bugt. Super velholdt. 300 m. til stranden. Brede døre og ingen 
dørtrin. 

• Opvarmning via varmepumpe. 
• Handicapvenligt med personlift i loftet på værelse for handicap-

bruger som vist. 
• Stort badeværelse med vaskemaskine. 
• Kørestolsvenlig terrasse med adgang via slisk. 
• Stor vinkelstue med køkken incl. køl/frys, komfur/emhætte samt 

opvaskemaskine. 
• Derudover tre værelser. 

Tlf.: 60 85 56 56
E-mail: tonniebuhr@gmail.com Pris kr. 1.100.000,-

HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE 
NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?
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Den gode historie i centrum

S
IDSTE EFTERÅR KUNNE man 
på forbundets hjemmeside 
læse en opfordring til at 
melde sig, hvis man kendte 

eller var ”den gode case”, som 
kunne fortælle den mangfoldige 
og opbyggelige historie om Dansk 
Handicap Forbund og de menne-
sker, forbundet repræsenterer.

Den opfordring blev taget vel 
imod, og i løbet af kort tid kom der 
en række forslag ind fra personer, 
som siden hen blev kontaktet og 
– hvis de ønskede det – besøgt og 
interviewet til en såkaldt case-bank 
til forbundet.

Arbejdsgivere ønsker viden
”Idéen om en case-bank kom fra 
vores advisory board, (Ekspertpa-
nel, red) som har udtrykt ønske om 
at få fortalt den gode historie om 
de mennesker, vi repræsenterer 
i forbundet. Når man ikke har et 
handicap – eller som arbejdsgiver 
ikke har kendskab til medarbejdere 
med handicap – så kan det være 
utrolig svært at forestille sig, hvad 
det betyder at have et handicap på 
en arbejdsplads. 

De gode historier, som case-
banken indeholder, viser bredden 
i blandt vores medlemmer, og de 
skulle også gerne give arbejdsgi-
verne en forståelse af, at vi er lige 
så forskellige som alle andre; og vi 
kan de samme ting som alle andre, 
når blot der kompenseres på den 
rigtige måde,” siger netværkschef 
i forbundet Kurt Holm Nielsen, der 
er initiativtager til advisory boar-
det.

Historierne, der er samlet i case-

banken,  fortæller både om livet på 
arbejdsmarkedet og livet uden for 
arbejdsmarkedet. Det har været et 
mål at komme rundt om hele per-
sonen, sådan at man får et indtryk 
af hele mennesket bag historien. 
For det er netop det, Dansk Han-
dicap Forbund står for: forbundet 
er eksperter i livet med handicap, 
og det er historierne i case-banken 
udtryk for.

”Det er et godt værktøj til os på 
hovedkontoret, når vi får henven-
delser fra arbejdsgivere eller an-
dre, som vil have konkrete eksem-
pler på, hvordan man i konkrete til-
fælde har løst en udfordring på en 
arbejdsplads, eller hvis man blot er 
generelt interesseret i, hvordan det 
er at leve med et handicap,” lyder 
det fra Kurt Holm Nielsen.

Case-banken er allerede 
blevet brugt
Case-banken indeholder lige nu 15 
personlige beretnin-
ger, som blev 
afsluttet 
i april 
måned. 
Lige 
nu er 

materialet ved at blive bearbejdet, 
så historierne kan præsenteres 
bedst muligt i diverse sammen-
hænge.  

Et par af de gode historier skal 
bruges på Folkemødet på Born-
holm, og dermed er projektet al-
lerede en succes, lyder det fra Kurt 
Holm Nielsen.

”I Dansk Handicap Forbund ken-
der vi vores medlemmer, og vi skal 
fortælle deres historie til omverde-
nen. Det er det, der forventes af et 
forbund som vores, og med etable-
ringen af case-banken har vi taget 
et stort skridt i retning af at blive 
bedre til det. Det må siges at være 
en succes.”

De gode historier vil desuden 
blive brugt i forbundets arbejds-
markedsprojekt Fjern Barriererne, 
og der arbejdes på at nogle af dem 
kommer på hjemmesiden.

Foto: Colourbox

26   •   HANDICAP NYT 3 - 2017  

Af Mads StampeDET SKER I DHF 

I efteråret sidste år blev der sat gang i en indsamling af gode historier, som skal hjælpe 
Dansk Handicap Forbund med at fortælle omverdenen om den mangfoldighed, der er i for-
bundets medlemsskare



Borgere med en BPA-ordning kan overdrage  
arbejdsgiveransvaret til Focus People.

Focus People tilbyder undervisning og oplæring  
til borgeren i rollen som arbejdsleder.

Få hjælp af Focus People til:

• Ansættelse og afskedigelse af hjælpere

• Udbetaling af løn

• Indberetning af skat

• Tegning af lovpligtige forsikringer

• Indbetaling af feriepenge til barselsfond og ATP

Kontakt os på telefonnummer

22 333 112

Hjælp til BPA-ordning

Følg os på

Industrivej 3A . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156
info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk

Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere 
dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset dig og 
dine behov. Indretningen tilpasses i samråd 
med dig og efter dine ønsker. Ribe Karosseri 
har mange års erfaring og er specialister i op-
bygning af handicapbiler. Vi sælger og opbyg-
ger alle bilmærker

Husk at du frit kan vælge din opbygger.
Vi leverer over hele landet.

At bygge handicapbiler
er en tillidssag

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

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

Vi har udviklet Handyflex® som en fjeder, der dynamisk understøtter  

din hånd. Fjederens stivhed og form designes individuelt til dine behov, 

og ortosen kan forsynes med tommel- og fingerstøtte. Den er nem  

at tage af og på, og kan bruges i vand.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk  
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Søger du en håndskinne,  
der understøtter det aktive greb?

Handy�ex

Dropfodmdialock

Foto: Colourbox
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INDMELDINGSKORT

Undertegnede ønsker at blive medlem  
af Dansk Handicap Forbund.
Jeg har et handicap   Jeg har ikke et handicap

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn: 
 
Adresse: 
 
Postnr./By  
 
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. 

 

  Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år) 
Oplys venligst barnets fødselsår og navn: 
  
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) 
RYK (rygmarvsskadede)

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2017
Enlige 310 kr.
Ægtepar/Samboende 465 kr.

✁

✁

BRUG VISO 

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 eks-
pertise 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. 

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

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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 meddelel-
ser om adresseændring fra Post Danmark. 

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@danskhandicapfor-
bund.dk. 

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig heder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende 
og handicaporganisationer.

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisid-
derhjælp eller lignende, står et team af kompetente medar-
bejdere - 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@danskhandi-
capforbund.dk.



Kontingent 2017
Enlige 310 kr.
Ægtepar/Samboende 465 kr.

B
OGEN ER OPBYGGET som 
case historier og efter 
hver gennemgang, er der 
spørgsmål målrettet stude-

rende. Handicaporganisationernes 
Hus i Høje Taastrup, hvor Dansk 
Handicap Forbund har haft sit 
sekretariat siden 2012, var et spe-
cielt projekt fra starten af, da am-
bitionen var at skabe verdens mest 
tilgængelige kontorhus.  

Bygherren var paraplyorganisa-
tionen Danske Handicaporganisa-
tioner (DH), som 32 handicapor-
ganisationer er med i. Ideen var 
at bygge et hus, hvor medlemsor-
ganisationerne kunne være under 
samme tag, og hvor alle uanset 
handicap kunne færdes. 

DH sammensatte fem teams af 
arkitekter og entreprenører, der 
så skulle blive til tre teams, der 
dystede om at tegne huset og op-
føre det. De fem grupper bestod af 
fem arkitekter, fem ingeniører, fem 
entreprenører, og de blev inddelt i 
fem hold. De skulle gennemgå en 
miniuddannelse om tilgængelighed 
for mennesker med handicap, så 
de prøvede at sidde i kørestole, gå 
rundt med bind for øjnene osv. De 
skulle tænke i universelt design og 
samarbejde med forskellige handi-
capgrupper.

Uddannelsen blev afsluttet med 
en eksamen, hvor de analyserede 
tilgængeligheden i Kilen, som hu-
ser Copenhagen Business School 
(CBS). Bygget i 2006 og prisbeløn-
net. Her oplevede deltagerne, at de 
ikke kunne komme ind ved egen 

hjælp, når de sad i kørestole, og 
at det var svært at navigere i for 
blinde. I opgaven skulle de komme 
med konkrete løsninger, som ikke 
ville forrige bygningens kvalitet. De 
tre teams, der fik lov til at deltage i 
arkitektkonkurrencen var dem, der 
havde løst opgaven bedst.  

Den måde at arbejde på var læ-
rerigt for alle deltagerne. Fx over-
vejede nogen i starten at tegne et 
cirkelformet hus med ramper, men 
kørestolsbrugere skal bruge mange 
kræfter på at køre på ramper, og 
blinde har svært ved at finde ud 
af, hvilken etage de er på. Så den 
slags ideer blev skrinlagt hurtigt på 
grund af dialog.

Entreprenørkonsortiet fortæller 
således i bogen: ”Det var sinds-
sygt oplevelsesrigt, man kom helt 
ind i bygherrens tankegang. Man 
fik en øjenåbner både på sin egen 
krop i form af denne her workshop, 
hvor man sidder i kørestol og er 
synshæmmet, og jeg ved ikke hvad. 
Men samtidigt så man også, hvor 
skidt det kan gå. Vi var jo her på 
Kilen, og i virkeligheden er det jo 
et meget velvalgt eksempel, for 
alle arkitekter var enige om, at det 
var god arkitektur. Og der skal ikke 
mere end en dag til! Altså skal du 
bruge 8 timer, og så ser du verden 
med andre øjne. Så jeg synes, det 
har været fantastisk at opleve. Og 
jeg havde jo arbejdet en fire - fem 
år med tilgængelighed, men jeg 
havde aldrig fået et sådant kursus. 
Så jeg må tilstå, at det lagde virke-
lig noget ovenpå.

De to 
andre 
projekter 
i bogen 
er min-
devær-
dige af 
andre 
grunde. 
Torve-
hal-
lerne 
var en 
enkelt 
mands vision og ved 
sejt arbejde, pressens og kommu-
nens interesse, men også held og 
tilfældigheder gjorde, at projektet 
blev en realitet. 

Søfartsmuseet blev mindevær-
digt, da det vindende forslag over-
skred både arkitektkonkurrencens 
betingelser og økonomien. Så at få 
det bedste forslag igennem, uden 
at de andre, der havde budt ind 
på en mere traditionel måde, blev 
uretfærdigt behandlet, blev en aka-
demisk udfordring, som kun kunne 
klares ved honorarer, en klagesag 
og bøde – samt at man sørgede 
for at skaffe endnu flere penge til 
projektet.

(Sidstnævnte steder har været 
anmeldt i Handicap-nyt, og giver 
mennesker med handicap adskil-
lige udfordringer, red). 

Bogen er målrettet studerende, 
men kan også læses af andre, da 
den giver et godt indblik i de ind-
viklede processer, der sker inden en 
bygning står der på godt og ondt.

Mindeværdige projekter
TRE MARKANTE ARKITEKTUR-
PROJEKTER SOM STUDIECASES
En ny bog sætter fokus på tre byggerier: Handicaporganisationer Hus, Torvehallerne i 
 København og Søfartsmuseet i Helsingør
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D
A JEG I maj 2016 fik ud-
skiftet et kunstigt knæ 
efter 21 års tro tjeneste, 
var jeg bekymret for gen-

optræningen. Jeg ved, at den i mit 
tilfælde er ekstra vigtig, da jeg fik 
polio som 1½-årig og aldrig har 
haft normal muskelkraft i benene og 
nu også har post-polio.

På hospitalet forsøgte man at 
berolige mig med forsikringer om, 
at fysioterapeuterne inden for den 
kommunale rehabilitering ville 
vide, hvad der skulle gøres. Derfor 
valgte jeg at være optimist. Da 
jeg mødte op første gang, så jeg, 
at mit hold bestod af en gruppe 
knæopererede. Jeg stak dog mest 
ud blandt dem ved at klamre mig 
til mine krykkestokke, ved ikke at 
kunne rejse mig op fra en stol uden 
armlæn og ved at måtte melde pas 
over for visse øvelser som fx at gå 
på tæer. 

Da fysioterapeuterne tydeligvis 
intet vidste om polio, forstod de ik-
ke situationen, men krævede, at jeg 
deltog i mere og mere avancerede 
øvelser. Dette foregik via en form 
for chikane. En af dem meddelte 
mig på et tidspunkt, at jeg jo "bare 
havde en smule polio".

  Jeg blev så paf, at jeg vist ikke 
sagde noget, men dér røg tilliden. 

Da jeg i sin tid fik polio, blev 
begge ben påvirket, og jeg gen-
nemgik et utal af operationer. 
F.eks. fik jeg tre achillessene-
forlængelser og omflytninger af 
andre sener samt stivgørelse af 
tæerne på det svageste ben. På 
den anden fod har jeg "krøltæer". 
Jeg har været i læge- og fysiote-
rapeut-hænder lige siden, jeg var 
et lille barn. Netop derfor virkede 
det grotesk, da den anden af de to 
fysioterapeuter slyngede et "du vil 
måske ikke være rask" ud, da jeg 
stillede mig tvivlende over for hen-
des planer om at få mig til at smide 
krykkestokkene og rejse mig op fra 
en stol uden støtte fra et armlæn.

Disse to bemærkninger, nemlig 
"bare en smule polio" og "du vil 
måske ikke være rask", lagde op til 
den episode, der fik mig til at gå 
en uge før, træningen var slut. Man 
pressede på, for at jeg skulle gå på 
tæer ligesom de andre på holdet, 
og da jeg påpegede, at jeg havde 
stivgjorte tæer, så grinte den fy-
sioterapeut, der havde sagt, at jeg 
jo "bare havde en smule polio", og 
gav sig til at spankulere rundt på 
hælene. Det han udtrykker med sin 
hæl-gang er, at jeg nok er fuld af 
løgn, og hvis jeg ikke kan gå på tæ-
er, så kan jeg gå på hæle. Flere af 

de operationer, jeg fik i min barn-
dom, var for at afhjælpe dropfod 
efter polio, og jeg har aldrig i mit 
liv formået at gå på hverken tæer 
eller hæle. Før i tiden havde jeg 
dog en forholdsvis normal gang, 
men nu bruger jeg stok.  

Den utrolige overfladiskhed, 
der prægede denne kommunale 
behandling, har chokeret mig. Når 
man vælger at behandle en han-
dicappet som en hypokonder, der 
selv ønsker at forblive syg i stedet 
for at hoppe rundt som de raske, 
så har man dermed afsløret en 
kynisme og uvidenhed, der er alar-
merende. 

Jeg tror, at vi i årene fremover 
skal gøre en ekstra indsats for at 
sikre handicappede, der havner i 
kløerne på den kommunale rehabi-
litering, at dette behandlersystem 
sætter sig ind i patienternes handi-
cap og forstår, at der rent faktisk er 
grænser for, hvad man kan forlange 
af dem. I hvert fald er jeg blevet 
overbevist om, at der er noget i 
kombinationen kommunal rehabi-
litering og handicap, der er yderst 
betænkeligt.

Else Cederborg 
(forkortet af redaktionen) 

Kritisabel genop-
træning i København
En læser med post-polio har haft oplevelser med københavnske fysioterapeuter, som er 
bekymrende. Ingen ved tilsyneladende hvad polio eller post-polio er – og genoptrænin-
gen bliver derfor derefter
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Redaktionen har bedt Københavns 
Sundheds- og Omsorgsforvaltning 
om en kommentar til Else Ceder-
borgs kronik:

S
UNDHEDS- OG OMSORGS-
FORVALTNINGEN skal på 
det dybeste beklage, at 
borgeren har haft en nega-

tiv oplevelse i forbindelse med sit 
genoptræningsforløb i vores sund-
hedshus. København skal være en 
by, hvor både børn, unge, voksne 
og ældre med handicap skal kunne 
leve det liv, de ønsker. Københavns 
Kommune har siden 2005 haft en 
handicappolitik, som har særligt 
fokus på tilgængelighed i kom-
munens tilbud, den rette faglighed 
i tilbuddene og koordination ved 
komplekse forløb. 

Et genoptræningsforløb tilrette-
lægges individuelt til den enkelte 
borger på baggrund af en under-
søgelse, som bliver foretaget, når 
borgeren møder ind på trænings-
centret første gang. Her laves en 
fysioterapeutisk undersøgelse af 
borgerens funktionsniveau og her-
under en undersøgelse af aktuelle 
ledproblemer. 

Sundheds- og Omsorgsforvalt-
ningen vil fremadrettet være særlig 
opmærksom på, hvordan der tages 
bedst hensyn til borgerens handi-
cap i tilrettelæggelsen af genop-
træningsforløbet. 

Man kan som borger altid hen-
vende sig til Sundheds- og Om-
sorgsforvaltningen, hvis man ople-
ver problemer i forbindelse med sit 
forløb. På kommunens hjemmeside 
findes telefonnumre og e-mails 
til samtlige centre og institutioner 
i Sundheds- og Omsorgsforvalt-
ningen: http://www.kk.dk/artikel/
kontakt-og-adresser 
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Freddy og Ronja nedbryder 
fordomme på de sociale 
medier
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Under det mundrette navn Spasser & Passer går Freddy 
Hansen og hans hjælper Ronja Kastberg i kødet på de for-
domme, der findes, og som de hver dag møder mellem 
mennesker med og uden handicap

Y
OUTUBE-KANALEN SPAS-
SER &PASSER tager livtag 
med de fordomme, som 
findes mellem mennesker 

med og uden handicap. Med humor 
som bærende element kaster de 
sig over alle aspekter af et liv med 
handicap. De gør seerne klogere 
på, hvor grænserne går mellem 
venskab og arbejdsrelation mellem 
personen med handicap og hjælpe-
ren; de fortæller omverdenen om, 

hvordan man møder mennesker 
med handicap; de tager livtag med 
alle de fordomme, som de selv og 
alle mulige andre går rundt med, 
når det drejer sig om mennesker 
med handicap.

For sådan nogle fordomme har vi 
alle sammen.  Det viste en analyse 
fra Det Centrale Handicapråd (DCH) 
sidste år, hvor det blandt andet 
blev konkluderet at halvdelen af 
befolkningen ikke mente, at en 
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person med et handicap kunne be-
stride det job, de besad.

Andre undersøgelser på andre 
tidspunkter har slået noget lignen-
de fast, og det vidner om, at det 
ikke er lykkedes at komme fordom-
mene til livs på trods af, at vi har 
talt om dem i årevis.

Bryder tabu og tavshed
I november sidste år kom et nyt 
bud på, hvordan vi kommer fra 
tanke til handling i forhold til for-
domme, på banen: Youtube-kana-
len Spasser & Passer, som bæres 
af Freddy, som sidder i kørestol og 
er ude af stand til at tale på grund 
af sit handicap, og hans hjælper 
Ronja, som styrer slagets gang gen-
nem anekdoter og jokes fra hendes 
og Freddys liv.

”Vi kan godt lide at have det 
sjovt, og det er først og fremmest 
derfor, vi gør det. Men da vi kom 
i gang, gik det op for os, at vi kan 
gøre en reel forskel og svare på 
nogle af de mange spørgsmål, som 
vores seere har, men som de ikke 
tør stille,” fortæller Ronja Kastberg.

Og netop den form for berørings-
angst er ikke fremmede for de to.

”Vi oplever tit, at folk synes, det 
er synd for Freddy, og der er ikke 

mange, der har forståelse for, at 
han har et godt liv, men det har 
han. Samtidig oplever vi, at der al-
tid bliver sagt undskyld til Freddy, 
hvis han kommer til at ramme dem 
med hans kørestol, og det er ærlig 
talt lidt komisk. Kunne man fore-
stille sig et lignende scenarie, hvis 
en person uden handicap fx kørte 
ind i en anden med en indkøbs-
vogn? Det tror jeg ikke. Det er den 
berøringsangst, vi gerne vil gøre op 
med,” fortæller Ronja Kastberg.

Det er først og fremmest 
sjovt
Spasser & Passer breder sig ud 
over de sociale medier Youtube – 
som er deres hovedkanal – Face-
book og Instagram. På Youtube 
har de 126 følgere, og deres 
videoer bliver vist i gennemsnit 
360 gange pr. video. Og det er 
helt tilfredsstillende, mener de to, 
der, selvom de selvfølgelig ønsker 
at nå ud til så mange som muligt 
med deres budskaber, primært 
kører kanalen på Youtube for at 
have det sjovt.

”Vi har det sjovt, når vi laver 
videoer, og vi får altid en god dag, 
når vi arbejder med det. Vi håber, 
at den glæde smitter af på vores 
seere, og at vores humoristiske 
tilgang til tingene kan være med 
til at tage problemstillingerne 
ned, hvor de hører hjemme: på et 
niveau, hvor det er ok at grine og 

have det sjovt med dem. Det skal 
ikke være så seriøst det hele,” 
konstaterer Ronja Kastberg.

Og netop den humoristiske til-
gang til de temaer, de tager op, 
er reflekteret i navnet Spasser & 
Passer. Både Freddy og Ronja er 
bevidste om, at navnet vil støde 
nogle af deres seere, og at de for-
mentlig mister nogle potentielle 
følgere på den konto, men de 
valgte alligevel navnet, fordi det 
fortæller netop den historie, de to 
youtubere gerne vil have ud.

”Det passer med vores måde at 
være sammen med hinanden på, 
og vi blev enige om, at det var 
det rigtige navn for os. Det skal 
reflektere, at vi tager tingene lidt 
let,” lyder det fra duoen.

Selvom Freddy ikke har no-
get talt sprog, så er man som 
seer ikke i tvivl om, at spasseren 
og passeren – som man kunne 
kalde dem for at blive i deres 
eget sprog – har en stærk og tæt 
relation, og at de virkelig er på 
bølgelængde. Det har de i øvrigt 
også lavet en video om, hvis man 
vil blive klogere på, hvordan de to 
kommunikerer.

Video hver onsdag
Makkerparret lægger en ny video 
på Youtube hver onsdag, og i løbet 
af sommeren vil Dansk Handicap 
Forbund lægge videoerne ud lø-
bende på forbundets Facebooksi-
de. Dermed får endnu flere mulig-
hed for at følge med i det arbejde, 
Freddy og Ronja gør for at få sat 
ord på de tabuer, der fortsat eksi-
sterer i relationen mellem menne-
sker med og uden handicap.
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Mange offentlige hjem-
mesider er utilgængelige. 
Men hvorfor?
Der er ikke kun en grund, men flere grunde til at det of-
fentlige sakker bag ud, når det gælder om at gøre hjem-
mesider tilgængelige for alle

D
ER ER STADIG mange 
hjemmesider og selvbetje-
ningsløsninger, der er me-
re eller mindre utilgænge-

lige for mennesker med handicap. 
Særligt i den offentlige sektor, hvor 
man har en forpligtelse til at be-
tjene alle borgere og et brændende 
ønske om at gøre borgerne så di-
gitale som muligt, kan dette være 
svært at forstå. Og jeg har da heller 
aldrig i nyere tid mødt nogen i det 
offentlige, der ikke oprigtigt mener, 
at tilgængelighed er vigtig.

Men hvorfor halter det så fortsat 
med tilgængeligheden på offent-
lige hjemmesider og selvbetje-
ningsløsninger? Mig bekendt er der 
ingen, der har undersøgt det, så 
derfor er vi overladt til at gisne. Jeg 
har hørt mange forskellige bud fra 
folk, der arbejder med tilgængelig-
hed, og jeg vil her kort gennemgå 
de vigtigste af dem. 

Manglende prioritering hos 
ledelsen
Ressourcerne er knappe og dags-
ordnerne mange og skiftende i det 
offentlige. Ofte spiller pris en stør-
re rolle end kvalitet – kvalitet er 
ikke specielt klart defineret, og det 
er ikke altid, at tilgængelighed ind-
går som et centralt element i ”kva-
litet”. Og tit er det kun prisen, der 

indgår som et centralt parameter i 
ledelsens beslutningsgrundlag.

Manglende incitamenter
Selvbetjening er på en lang række 
områder blevet obligatorisk for 
borgerne. Det har, med nogen 
forsinkelse, må man sige, ført til 
et øget fokus på brugervenlighed 
(og måske i noget mindre omfang 
på tilgængelighed) hos myndighe-
derne. Men selvom resultaterne er 
begyndt at vise sig, og der er myn-
digheder, der har gjort det rigtigt 
godt, så går det langsomt, og man-
ge myndigheder er langt bagud.  

Manglende kendskab til 
målgrupperne
Nogle myndigheder arbejder grun-
digt og systematisk med at forstå 
deres målgruppers adfærd, behov 
og forudsætninger, men mange gør 
ikke. I stedet baserer man sig på 
overfladiske og i værste fald for-
kerte antagelser om målgrupperne, 
og man mangler derfor den dybere 
indsigt, som kunne drive et større 
engagement i arbejdet for bedre 
tilgængelighed for alle.

Manglende viden og kompe-
tencer om tilgængelighed
Hvis man skal stille krav til sine le-
verandører, skal man have tilstræk-

kelig viden til at formulere kravene 
og følge op på, om de bliver op-
fyldt. Langt fra alle myndigheder 
har den nødvendige viden og 
kompetencer i organisationen til at 
gøre dette, når det handler om til-
gængelighed eller brugervenlighed 
generelt. Men det er ikke kun myn-
dighederne, der kan mangle viden 
om tilgængelighed – det gælder 
også hos leverandørerne 
og udviklere. Det er 
langt fra alle, 
der har op-
dateret 
ind-
sigt 
i 
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kravene til tilgængelighed og til 
de metoder og værktøjer, man 
kan anvende for at sikre den, eller 
har den nødvendige indsigt i de 
forskellige målgruppers behov og 
udfordringer.  Måske anvender de 
fortsat design og udviklingsværk-
tøjer, der ikke understøtter tilgæn-
gelighed, eller de er ikke i tilstræk-
kelig grad opmærksomme på de 
muligheder, nyere værktøjer giver, 
for at integrere ”tilgængelighed” i 
udviklingsprocessen og produktet.

Uklart ansvar 
Man møder lidt for ofte den hold-
ning hos myndighederne, at til-
gængelighed og brugervenlighed 
er noget, leverandørerne skal sørge 
for, da det er dem, der har forstand 
på det tekniske. Samtidigt kan man 
møde en holdning hos leverandø-
rerne om, at brugervenlighed og 
tilgængelighed er noget kunderne 
(myndighederne) skal kræve, prio-
ritere og være villige til at betale 
for, hvis leverandørerne skal vægte 

det i deres tilbud og udviklings-
processer. Det er stadig 

en udbredt – men 
fejlagtig – an-

tagelse, at 
det for-

dyrer 

løsningerne væsentligt at sikre 
tilgængeligheden. På den måde 
peger parterne på hinanden, og 
ingen påtager sig ansvaret. Det er 
en særlig udfordring der, hvor løs-
ningerne er ”hyldevarer”, som myn-
dighederne anskaffer, men ikke har 
nogen væsentlig indflydelse på 
udviklingen af.

Manglende opfølgning
Det er et generelt problem i den 
offentlige digitalisering, at man, 
når version et af en løsning er sat 
i drift, flytter opmærksomheden 
til det næste projekt og giver det 
tidligere projekt for lidt opmærk-
somhed og for få ressourcer til den 
løbende opdatering, optimering 
og vedligeholdelse. Det kan med-
føre, at fx en hjemmeside, der i 
udgangspunktet havde en høj grad 
af tilgængelighed, med tiden bliver 
mindre tilgængelig, fordi der ikke 
har været fokus på tilgængelighed, 
når efterfølgende tilføjelser og ret-
telser er blevet udviklet og imple-
menteret.

Mit bud er, at alle disse årsager 
nok i et eller andet omfang har 
noget på sig. Som sagt ved vi det 
ikke, så det er i og for sig ”bare” 
et bud fra forskellige fagfolk, der 
arbejder i feltet. Og det er vigtigt at 
understrege, at der er meget store 
forskelle på myndigheder og på 
leverandører, og at der heldigvis er 
flere, der gør det rigtigt godt, men 
altså stadig for mange, der ikke gør.

Og hvad kan man så gøre 
ved det? 
Det mest naturlige vil være at 
begynde der, hvor ansvaret til sy-
vende og sidst ligger: Hos myndig-
hederne.  I princippet er myndig-
hederne allerede forpligtede til at 
sikre tilgængeligheden i deres di-
gitale løsninger. Det følger simpelt-
hen af FN’s handicapkonvention. 
Men erfaringen viser, at sådanne 
overnationale forpligtelser ikke 
altid har den ønskede effekt. Det 

har man indset i Norge, hvor man 
har lovgivet på området, og det har 
haft en stor effekt og bidraget til, at 
myndighederne i vidt omfang har 
prioriteret tilgængelighed og ikke 
mindst har fastholdt dette fokus og 
denne prioritering over tid. Måske 
vi skulle overveje at gøre noget til-
svarende i Danmark?

Samtidig er der nok også et be-
hov for at udbrede viden hos leve-
randørerne – ikke bare på ledelses-
niveau, men helt ud til den enkelte 
udvikler. De skal have bedre viden 
om de udfordringer, forskellige 
målgrupper møder, og hvad de 
kan imødekomme; de skal have 
bedre kendskab til de metoder og 
værktøjer, der allerede findes, som 
understøtter udviklingen af tilgæn-
gelige løsninger, og de skal forstå, 
at tilgængelighed ikke står i vejen 
får at udvikle ”lækre” løsninger. 

Der ud over skal både leveran-
dører og myndigheder forstå, at til-
gængelighed ikke behøver at med-
føre nogen væsentlig fordyrelse af 
løsningerne, hvis det tænkes med 
fra starten. I den forbindelse kunne 
man også ønske sig, at myndighe-
derne blev opmærksomme på og 
tog højde for de følgeomkostninger 
hos dem selv, fx i form af flere hen-
vendelser på andre kanaler, som 
manglende tilgængelighed også 
medfører.

Under alle omstændigheder er 
der ikke rigtig nogen undskyldnin-
ger for ikke at tage sig sammen og 
gøre noget. Vi har forsøgt os med 
frivillighed længe, og selvom det 
går fremad, går det uhyggeligt lang-
somt. Det er nu mere end fem år 
siden, man begyndte at gøre selv-
betjening obligatorisk for borgerne. 

Måske det var på tide at vende 
blikket den anden vej og gøre det 
obligatorisk for myndighederne at 
lave løsninger, som alle borgere kan 
bruge!
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Handicapråd og tilgængelighed 
– et lidt broget billede
Miniundersøgelse om hvorvidt handicaprådene inddrages, når det gælder tilgængelighed. 
82 handicapråd ud af 98 har deltaget 

H
VIS MAN ER borger i en 
kommune og har et bevæ-
gelseshandicap, så spiller 
tilgængelighed en stor 

rolle for ens trivsel. Og fortidens 
synder opleves dagligt, fordi ingen 
i fortiden tænkte på universel de-
sign.  Denne manglende omtanke 
betyder, at det er svært for køre-
stolsbrugere at komme ind på fx 
rådhuse eller kunne færdes i et 
byrum, hvis der er mange brosten. 
Så tilgængelighed i ens hjemkom-
mune er en vigtig ting.

Handicapråd og tilgængelig-
hedsarbejdet
Miniundersøgelsen viser, at handi-
caprådene inddrages i kommuner-

nes arbejde med tilgængelighed, 
men tallene viser også, at det ikke 
altid er lige let at få den indfly-
delse, man gerne vil have. Fx svarer 
20 handicapråd, at de ikke tages 
med på råd, når det gælder veje og 
torve. 

Handicap-nyt har spurgt således:

1) Bliver Handicaprådet inddraget, 
når det gælder tilgængelighed 
i kommunen? Fx nye offentlige 
bygninger, skoler, institutioner og 
lignende?

(Et handicapråd har svaret delvist).

2) Bliver Handicaprådet inddraget, 
når det gælder tilgængelighed i 
kommunen? Fx når der ændres på 
gader, fortove, lyskryds og torve?

(Et råd svarer delvist – et svarer både og).

3) Er de indvendinger om tilgænge-
lighed, som I er kommet med, blevet 
efterlevet/imødekommet?

(6 svarer både og). 

4) Er der givet dispensationer for til-
gængelighedskravene i lovgivningen, 
som Handicaprådet er bekendt med?

(Fem svarer "vides ikke").

Kommentarer fra 
 handicaprådene
Nogle handicapråd har på eget 
initiativ valgt at uddybe deres svar 
med kommentarer. Enkelte har selv 
opfundet alternative kategorier og 
har svaret "både og" eller "delvist". 

Det fremgår af kommentarerne, 
at der sommetider er vanskelighe-
der i arbejdet med tilgængelighed, 
fx kan man som handicapråd blive 
inddraget alt for sent i et projekt, 
så intet kan ændres. 

Et handicapråd leger med tanken 
om at have et underudvalg, der kun 
beskæftiger sig med tilgængelighed. 

Andre nævner, at tilgængelig-
hedsarbejdet i kommunen vareta-
ges af den lokale DH-afdeling eller 
af en lokalafdeling fra Dansk Han-
dicap Forbund. 

Det er heller ikke alle tilgænge-
lighedsspørgsmål, der drøftes, en 
nævner i sit svar, at en svømmehal 
efter en ombygning ikke blev god, 
og her var rådet slet ikke blevet 
inddraget. 

Ligesom at et råd oplyser, at det 
ikke er inddraget angående handi-
capparkeringspladser i det offent-
lige byrum. 

Med hensyn til dispensationer så 
er de få og er fx givet til en fredet 
bygning eller til en genbrugsplads. 

En nævner, at kommunen ikke 
har en handicappolitik, og det gør 
det heller ikke lettere at arbejde 
med tilgængelighed.

FAKTAGRUPPEN

Faktagruppen hjælper redaktionen 
med at grave fakta frem. Første 
gang, redaktionen fik hjælp af 
gruppen, var i 2016, hvor den 
gravede fakta frem om individuel 
handicapkørsel, undersøgelsen vi-
ste, at 46 ud af 98 kommuner ikke 
bevilger mere end de lovpligtige 
104 ture.

Denne gang har gruppen gravet 
fakta frem om handicapråd og til-
gængelighedsarbejdet.

Gruppen består af Hanne Kok-
holm fra Tønder, Mads Sørensen 
fra Ungdomskredsen, Per Henrik 
Kæseler fra Nordsjælland og en 
mere, som ønsker at være anonym. 
I redaktionen er vi meget glade for 
denne vigtige hjælp.

Ja
73

Ja
60

Ja
29

Ja
66

Nej
8

Nej
20

Nej
48

Nej
10
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Nye handicapråd skal væl-
ges til efteråret
Efter næste kommunalvalg skal der 
oprettes nye handicapråd, som skal 
virke i fire år. Danske Handicap-
organisationer (DH) er med til at 
udpege, hvem der skal være med i 
et handicapråd i kommunerne. Når 
man repræsenterer DH, repræsen-
teret man samtlige 32 medlemsor-
ganisationer, som er med i DH.

Huskelister og andre gode 
råd
Det er en god ide at vide noget 
om tilgængelighed, hvis du er 
med i et handicapråd. På Dansk 
Handicap Forbunds hjemmeside er 
der huskelister og gode råd om til-
gængelighed, som du kan læse til 
inspiration. Ligesom du altid er vel-
kommen til at kontakte forbundets 
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg 

(BTPU) eller forbundets tilgænge-
lighedsvejledere, som du også kan 
finde på hjemmesiden. BTPUs kon-
taktperson i sekretariatet er redak-
tør Bente Rødsgaard, som du også 
er velkommen til at kontakte. 

SVARFORDELINGEN 

• 82 ud af 98 handicapråd har 
svaret.

• Horsens Handicapråd har ikke 
ønsket at deltage, Kolding Han-
dicapråd syntes ikke, at ja/nej 
gav nogen mening, da det var for 
unuanceret og har derfor ikke 
deltaget. 

• 14 handicapråd har ikke svaret på 
faktagruppens henvendelser eller 
rykkere.

SVAR FORDELT PÅ 
REGIONER

• Region Nordjylland: Alle handicap-
råd har deltaget.

• Region Midtjylland: Tre 
handicap råd har ikke deltaget.

• Region Syddanmark Et handicap-
råd har ikke deltaget.

• Region Sjælland. Alle handicap-
råd har deltaget.

• Region Hovedstaden. Tolv har 
ikke deltaget.

”HVAD ER ET 
HANDICAPRÅD?

Siden 1. april 2006 har alle lan-
dets 98 kommuner haft pligt til at 
etablere et kommunalt handicap-
råd. 

Handicaprådets opgaver – ifølge 
lovgivningen:
Kommunalbestyrelsen har ansva-
ret for, at alle initiativer, der har 
eller kan få betydning for borgere 
med handicap, sendes til høring i 
rådet. Det er kommunalbestyrel-
sen, som afgør, om handicaprådet 
skal høres over et konkret spørgs-
mål.

Som det fremgår af lovgivningen 
for handicaprådene, har rådene 
både skal og kan-opgaver.

Handicaprådet skal:
• Rådgive kommunalbestyrelsen i 

handicappolitiske spørgsmål.
• Besvare høringer fra kommunal-

bestyrelsen om alle initiativer, 
som har betydning for mennesker 
med handicap. Handicaprådet skal 
dermed have indflydelse på kom-
munens handicappolitik i bred 
forstand og på såvel spørgsmål af 
overordnet karakter som på for-
hold, der har betydning for handi-
cappedes hverdag.

Handicaprådet kan:
• Behandle alle lokalpolitiske 

spørgsmål, som vedrører menne-
sker med handicap.

• Tage spørgsmål af mere generel 
karakter op til drøftelse og komme 
med forslag til såvel politiske som 
administrative initiativer. Rådets 
virksomhed omfatter således alle 
spørgsmål vedrørende handicap 
på tværs af sektorer.

• Beskæftige sig med generelle 
overordnede spørgsmål og må ikke 

behandle personsager. 
• Rådet kan imidlertid tage gene-

relle spørgsmål op, som udsprin-
ger af en personsag.

• Tage kontakt med andre handi-
capråd eller organisationer m.v., 
ligesom rådet vil kunne rette 
henvendelse til Det Centrale 
Handicapråd med henblik på at 
få belyst særlige temaer ud fra 
et landsdækkende perspektiv.

• Beslutte at orientere kommunal-
bestyrelsen om rådets arbejde 
og forslag, fx ved at afgive en 
beretning”.

Kilde: Handicapråd. Den gode prak-
sis. Danske Handicaporganisationer 
(DH) 2010.  Publikationen ligger 
på DHs hjemmeside, som har gode 
informationer om handicapråd.  
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Tekst of foto af Mads StampePOLITIK 

”Nu banker vi virkelig på”
Sidste år var det Sarah Glerup, der var i Folketinget for en kort bemærkning for Enheds-
listen. Nu er det den Radikale Kristian Hegaard, der i tre måneder skal vikariere for parti-
fælden Martin Lidegaard

F
OLKETINGET ER DEN centrale 
institution i det danske de-
mokrati. Det er herfra, poli-
tikernes beslutninger går og 

bliver til love, regler og bekendt-
gørelser ude i resten af landet. 
Folketinget ligger på Christiansborg 
i hjertet af København, og de af læ-
serne, der har været der, vil vide, at 
det er et sammensurium af trapper, 
smalle passager og lange gange, 
som ikke er bygget med fysisk til-
gængelighed for øje.

Det har man over en længere 
årrække arbejdet på at forbedre, 
så også mennesker med handicap 
har mulighed for at bevæge sig frit 
rundt på slottet og opleve og ar-
bejde politisk for det, de tror på.

Sidste års udvikling på den dan-
ske politiske scene har skubbet til 
den udvikling, og der kom fornyet 
fokus på behovet for et Folketing 
med adgang for alle, da Enhedsli-
stens Sarah Glerup kom ind som 
afløser for Pelle Dragsted. Det var 
første gang i Danmarks historie, at 
en politiker i kørestol kom i Folke-
tinget. 

Interesserede kan læse Sarah 
Glerups tanker om den periode i 
interviewet med hende i Handicap-
nyt nummer 3 fra sidste år.

Politiker med egne erfarin-
ger i centrum
Godt et år senere er det nu blevet 
aktuelt igen at tale om adgang til 
det danske demokrati. Den 18. 
april kunne den radikale politi-
ker således notere sig for første 
arbejdsdag på Christiansborg, og 
Handicap-nyt har besøgt ham på 

hans domæne de næste tre måne-
der: kontoret på den Radikale gang 
på Christiansborg.

Her møder Kristian Hegaard 
hver dag omkring kl. 7, og dagen 
starter med at læse dagens aviser 
igennem, tjekke de sociale medier 
og dagens aftaler i kalenderen. 
Derefter går dagen ellers slag i 
slag med diverse møder, samling i 
Folketingssalen, og hvad der ellers 
byder sig til. Hans dag adskiller sig 
på den måde ikke fra enhver anden 
folketingspolitikers.

”Jeg har overtaget ordførerska-
berne, som Martin Lidegaard har, 
mens jeg vikarierer. Men derud-
over er jeg blevet bedt om at for-
berede et udspil til retssikkerheds-
området, hvor mine erfaringer fra 
et liv med handicap kan komme i 
spil,” siger Kristian Hegaard, som 
gerne bruger de erfaringer, han 
har fra sit liv, når der skal laves 
politik.

”Jeg ved, hvad det vil sige at 
have en sag hos kommunen. Det 
ville da være tudetosset ikke at 
bruge den indsigt til at finde de 
gode løsninger på de udfordringer, 
der er. På samme måde bruger jeg 
min erfaring som studerende på 
Københavns Universitet og andre 
ting, hvor jeg kan byde ind. Jeg vil 
byde ind med alt, hvad jeg ved,” 
konstaterer han og er dermed ikke 
bange for at blive sat i bås som 
handicappolitikeren.

”Jeg har ikke berøringsangst med 
handicapområdet. Jeg arbejder og-
så seriøst med andre områder, og 
det demonstrerer jeg hver eneste 
dag,” siger han.

Det rykker noget i det små
Således har han – udover at sætte 
fokus på nogle kritiske ændringer 
i bygningsreglementet, som rege-
ringen foreslog, kort efter Kristian 
Hegaard indtog kontoret på Christi-
ansborg – arbejdet med sager vedr. 
udviklingsbistand, ligesom han sid-
der med i forsvarsudvalget.

Kristian Hegaard beskriver selv 
sine tre måneder i Folketinget som 
en fodboldkamp, hvor han har fået 
lov at spille de sidste ti minutter. 
I de ti minutter skal han så vise, at 
han er klar til at tage en hel kamp 
næste gang – altså at han er klar til 
at blive valgt til Folketinget efter 
næste folketingsvalg.

Skulle det ske, ville han blive den 
første – ud af to, hvis Sarah Glerup 
bliver valgt for Enhedslisten – fol-
kevalgte politiker i Folketinget med 
et handicap, og selvom det i givet 
fald ville være historisk, så er det 
ikke noget, der vil rykke bemær-
kelsesværdigt meget ved det dan-
ske demokrati, mener Christoffer 
Green-Pedersen, som er professor 
ved Institut for Statskundskab på 
Aarhus Universitet.

”Det er måske mere i det små, end 
det er på de store linjer, politikere 
som Kristian Hegaard og Sarah Gle-
rup kan flytte noget i forhold til han-
dicapområdet. Der er fx ingen grund 
til at tro, at deres respektive partier 
pludselig gør handicap til en mær-
kesag, men der er andre ting på spil. 
Det betyder fx noget, at man har en 
særstemme ved forhandlingsbordet, 
og dermed kan de være med til at 
flytte noget i konkret lovgivning på 
området,” lyder det fra eksperten.
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”Nu banker vi virkelig på”

Et Folketing med plads til 
alle
Spørger man Kristian Hegaard, har 
hans egen og Sarah Glerups ind-
tog i Folketinget betydet, at der 
for alvor er kommet fokus på den 
fysiske tilgængelighed i Folketin-
get, og selvom de begge må holde 
deres taler for foden af talerstolen 

i salen, så er der allerede nu pla-
ner om at gøre netop talerstolen 
tilgængelig for personer i kørestol i 
sommeren 2018.

På samme måde forventes det, 
at gange, der leder op til taler-
stolen i salen, udvides, sådan at 
det bliver nemmere at komme til i 
kørestol. Det arbejde påbegyndes 

efter sigende allerede denne som-
mer.

”Vi banker virkelig på nu. To poli-
tikere i kørestol på godt et år. Næ-
ste gang, vi kommer ind, bliver det 
permanent,” lyder det med et smil 
fra Kristian Hegaard.

Kristian Hegaard afløser for Mar-
tin Lidegaard, som er på barsel.

Kristian Hegaard er 
 vikar i Folketinget.
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O
M KORT TID gennemfører 
Norge en kommune-
reform, som på mange 
punkter ligner den re-

form, som Danmark gennemførte 
ved årsskiftet 2006 til 2007.

De norske kommuner skal læg-
ges sammen til større enheder, og 
hjælpemiddelområdet skal flyttes 
fra staten og fylkerne, sidstnævnte 
svarer til de tidligere danske amter, 
og over til kommunerne.

Specialrådgiver Lars Ødegård fra 
Norges Handikapforbund har en 
central rolle i arbejdet for at bevare 
den nuværende norske hjælpemid-
delsstruktur. Han er fx med i en eks-
pertgruppe, som det norske Storting 
har sat til at analysere hjælpemid-
delområdet. Ved en konference om 
den norske hjælpemiddelformidling 
i maj måned spurgte Handicap-nyt 
ham om, hvad det er, der fungerer 
godt, og hvad de frygter. 

Et system med høj speciali-
sering
Lars Ødegård fortæller om et norsk 
system, hvor alle, som har et per-

manent behov for hjælpemidler, 
bliver henvist til en af de store 
hjælpemiddelcentraler, som betje-
ner borgere fra mange kommuner. 
Her får man vurderet behovet og 
tilpasset hjælpemidlerne – både 
af terapeuter og teknikere, som er 
specialiserede i at analysere og 
tilpasse hjælpemidlerne til den en-
keltes helt unikke behov.

”For vores medlemmer sikrer 
centralerne en meget stor tryg-

hed, høj kvalitet og sikkerhed for 
ensartet behandling, når det kom-
mer til så fundamental hjælp, som 
hjælpemidler faktisk er,” siger Lars 
Ødegård, mens han understreger 
vigtigheden af, at kommunerne kan 
få ekspertbistand, og at tildelingen 
ikke er afhængig af den lokale 
kommunes økonomi, for finansie-
ringen i Norge ligger hos staten 
og administreres af fylket.  ”Vi er 
tilfredse med denne model, som 

Kommunereform er på vej i Norge
Handicap-nyt har mødt Norges Handikapforbund til en snak om den kommende kommu-
nereform.  Norges Handikapforbund frygter, at ansvaret for hjælpemidler skal lægges ud 
til kommunerne og med risiko for afspecialisering, vilkårlighed og økonomisk pres i bor-
gernes sager

Lars Ødegård, specialrådgiver og tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund, 
mener, at god hjælpemiddelformidling kræver specialviden og finansieringsmodeller, 
som sikrer, at ingen kommer i klemme på grund af en presset økonomi i kommunerne 
(Pressefoto: Handikapnytt).
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Kommunereform er på vej i Norge
fremmer en specialiseret håndte-
ring af hjælpemiddelformidlingen, 
og vi hæfter os ved, at der er en 
stor dokumenteret tilfredshed med 
ordningen.”

Bekymret for den danske 
model
Ifølge Lars Ødegård har man fra 
norsk side fulgt udviklingen i Dan-
mark tæt, hvor hjælpemiddelom-
rådet i dag varetages suverænt af 
kommunerne, som selv afgør, om 
der eventuelt skal søges specialvi-
den uden for kommunegrænsen og 
samtidig skal finansiere hjælpen på 
egen hånd.

  ”Det er klart, at vi bliver bekym-
rede, når vores danske kolleger 
beretter om, at medlemmerne har 
oplevet forringelser af deres vilkår 
i forbindelse med kommunalrefor-
men. Vi har fået beretninger om af-
specialisering af området og usik-
kerhed omkring hvilken hjælp, man 
kan få. Hertil kommer polemikken 
om de mange klagesager, man 
har set i Danmark i perioden. Jeg 
er bange for, at det bliver et eks-
periment, hvis man kopierer den 
danske reform, uden at lære af de 
svagheder den har. Fra Dansk Han-
dicap Forbund ved vi, at det ikke 
er reformen i sig selv, de var i mod, 
men derimod de fejl og mangler 
den havde – fx en manglende 

forpligtelse for kommunerne til at 
søge og efterleve anbefalinger fra 
specialister, og udfordringen med 
at den kommunale økonomi alt 
for ofte spiller ind i afgørelserne. 
Netop derfor har jeg gennem min 
plads i den norske ekspertgruppe 
fokuseret på, hvordan vi kan for-
bedre og effektivisere vores eksi-
sterende hjælpemiddelcentraler 
frem for at igangsætte en markant 
forandring, som har karakter af et 
eksperiment, og som risikerer ’at 
smide barnet ud med badevan-
det’,” fortæller Lars Ødegård.

Fælles nordiske udfordringer
De nordiske handicapforbund 
mødes to gange om året for at 
drøfte de fælles udfordringer for 
mennesker med handicap, og Lars 
Ødegård hæfter sig ved, at man 
deler den udfordring, at der i disse 
år gennemføres store reformer på 
området, og at der er tale om en 
markant ændring af de velfærds-
stater, vi har kendt til i hele Norden 
gennem flere generationer.

”Og det er jo et paradoks, at 
dette sker netop nu, hvor vi alle 
har ratificeret FN’s handicapkon-
vention. Jeg vil gerne have fokus 
på, at de nordiske handicapforbund 
faktisk er konstruktive medspillere. 
Vi er helt med på, at samfundet 
udvikler sig, og det giver mening at 

reformere, men det skal ske på en 
måde, så vi grundlæggende aner-
kender, at den rigtige kompensa-
tion til borgerne er en investering i 
livskvalitet, som samtidig giver bor-
gerne en mulighed for at bidrage til 
samfundet.” 

”Jeg tror, vi kan lære meget ved 
at udveksle erfaringer imellem de 
nordiske lande. Når det gælder 
hjælpemidler, så har vi i Norge og 
Danmark to helt forskellige syste-
mer. Det giver os en unik mulighed 
for at lære af hinanden og bruge 
vores respektive lande som en 
slags laboratorier. Og nøgleordene, 
vi har tilfælles i denne proces, er: 
Hjælpemidler, og tilpasning af dem, 
kræver specialiseret viden, finan-
siering af hjælpemidler må ikke 
være afhængig af den kommunale 
økonomi, og endeligt at investering 
i individuelt tilpassede hjælpemid-
ler af høj kvalitet ikke er en udgift, 
men derimod en investering, som 
kommer hele samfundet til gavn,” 
siger Lars Ødegård.

MERE INFORMATION

Læs evt. mere om presset på den 
norske hjælpemiddelformidling på: 
www.nhf.no
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Tekst of foto af Bente RødsgaardTEKNOLOGI 

RoboTrainer-One 
På Syddansk Universitet satser man på robottræning. 
 Handicap-nyt har været på besøg for at høre om forsk-
ningen og afprøve en prototype

I 
DE KOMMENDE ÅR vil der blive 
skabt stadig mere avanceret tek-
nologi. På Syddansk Universitet 
(SDU) satser man på at hjælpe 

mennesker med handicap ved 
hjælp af robotteknologi.  

Handicap-nyt er taget på besøg 
på SDU i Odense for at høre nær-
mere om deres projekter sammen 
med direktør i Dansk Handicap 
Forbund Jens Bouet, som er meget 
interesseret i teknologiske løsnin-
ger, der kan gavne mennesker med 
handicap.

På det moderne og lyse SDU ta-
ler vi med Conny Heidtmann, som 
er koordinator, og Anders Sten-
gaard Sørensen, som er lektor og 
civilingeniør. 

”På SDU arbejder vi med elektro-
nik og eksperimentale robotter. Og 
noget af den teknologi, vi benytter, 
egner sig også til funktionshæm-
mede, og vi ønsker med vores 
forskning at bygge bro mellem 
teknik og sundhed,” siger Conny 
Heidtmann. 

Og Anders Stengaard Sørensen 
forsætter: ”Vi er i gang med for-
skellige projekter, et af dem hedder 
RoboTrainer-One, som kan bruges 
til træning af syge mennesker og til 
forebyggende øvelser for astronau-
ter. Men lige nu er vi kun i analyse-
fasen,” siger han.

Ophæve tyngdekraften
Kort fortalt handler det om udstyr, 
der kan ophæve tyngdekraften. 
Hvis man fx efter en ulykke har mi-
stet mange armkræfter, så kan det 
være svært at genoptræne sin arm. 

På sin computer viser Anders 
Stengaard Sørensen os nogle resul-
tater, som stammer fra en voksen 
mand, som efter en ulykke havde 
meget få kræfter tilbage i sin arm, 
og lægerne havde sagt, at dem 
skulle han ikke regne med at få 
igen. Han kunne reelt ikke løfte 
sin egen arm, men ved at træne 
med robotteknologi løftede robot-
ten en stor del af armens vægt, så 
manden kunne træne sig til at løfte 
flere og flere gram og har gjort 
fremskridt, fordi robotten har hjul-
pet ham. 

 ”Ved at gøre armene vægtløse, 
kan man bevæge dem på en anden 
måde. Vi kan tage fx et halvt kilo 
eller syv kilo af armens vægt - og 
på den måde vil det være muligt at 
skabe meget individuel træning,” 
fortæller Anders Stengaard Søren-
sen.

Hjemmetræning
På SDU regner de med, at de i 
slutningen af 2017 kan lave flere 
brugertest og kliniske forsøg, som 
de skal have læger, fysioterapeuter 
med flere til at stå for.  ”Vi håber 
på, at disse træningsrobotter kan 
sættes i produktion og blive så 
billige, at folk kan have dem i de-
res eget hjem til hjemmetræning. 
Den billigste prototype vil kunne 
produceres for 500 euro og er 
i princippet bare en motor med 
en snor i. Vi arbejder bl.a. sam-
men med Designskolen i Kolding, 
og vi vil meget gerne se på både 
design, tilgængelighed og en god 
bruger oplevelse, men kompromis-

set bliver nok prisen,” siger Anders 
Stengaard Sørensen.

Skridttællere til gangbe-
sværede
SDU er også i gang med andre 
små tekniske hjælpemidler fx en 
sensor til brug for knibeøvelser for 
at forhindre inkontinens, skridt-
tællere til gangbesværede til 
brug på plejecentre, da alminde-
lige skridttællere ikke er egnet til 
gangbesværede samt en sensor til 
stabilitetstræning efter en ulykke. 
Anders Stengaard Sørensen viser, 
hvordan en lille sensor kan visuali-
sere hans bevægelser. Han fastgør 
en lille sensor på hoften og rejser 
sig op og ned fra en stol, og det 
er umuligt at snyde, da sensoren 
registrerer alt. En grøn graf på hans 
computerskærm viser tydeligt, om 
han rejser sig helt op, kun halvt 
op eller bliver siddende. Sådanne 
simple sensorer vil være gode for 
mange i træningssammenhæng.

Demonstration af robot-
teknologi
Vi forlader mødelokalet og går 
hen til et laboratorium, hvor Jens 
Bouet og Handicap-nyt tester en 
træningsrobot. Vi hiver i en snor 
og får testet vores muskler på en 
for os ny måde. Hvis vi selv løfter 
vores arm, så føles den ikke vægt-
løs, men hvis robotten løfter den, 
så føles det sådan. Det skyldes, at 
robotten snyder vores hjerner, og 
på den måde oplever vi både en 
trækeffekt og en elastikeffekt, når 
vi rykker i snoren.
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Jens Bouet prøver en antityng-
dekraft-maskine, hvor en loftslift 
tager noget af hans kropsvægt fra 
ham, så han føler sig 20 kg lettere. 
Når kroppens vægt afløftes, så fø-
ler man sig vægtløs, og derfor kan 
denne type maskine bruges til at 
træne astronauter.

På SDU håber de på snart at kun-
ne få penge til forsøg med menne-
sker og finde samarbejdspartnere 
med viden om klinisk forskning. For 
det, de kan på SDU, er at demon-
strere mulighederne, men det er 
resultater af konkrete forsøg, der 
tæller. 

Vi siger tak for besøget, og hos 
os er der ingen tvivl, den lille 
demonstration viser, at der ligger 
mange flere muligheder for gen-
optræning efter alvorlige ulykker, 
også langt flere end man kender til 
i dag. 

Direktør i Dansk Handicap Forbund 
Jens Bouet prøver at få frataget en del 
af sin vægt og på den måde føle sig 
meget lettere. Maskinen kan bruges 
til træning af astronauter. 
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Af Bente RødsgaardPRISUDDELING 

Hæder og glæde

Vanførefonden afholdt årsmøde i maj måned og uddelte 
priser

I 
STRÅLENDE SOLSKINSVEJR BØD 
formanden for Vanførefonden 
Pia Gjellerup de fremmødte vel-
kommen. Scenen var atter sat i 

Nationalmuseets stemningsfulde 
festsal til Vanførefondens årsmøde i 
maj, og det var en glad formand, der 
kunne berette, at fonden have ud-
delt 4,5 mio. kr. i det forgange år.

Hvert år skaber fonden glæde for 
mennesker med handicap i hele 
landet med sine donationer. Ikke 
mindst i Dansk Handicap Forbund, 
som er en af modtagerne. 

Vanførefonden støtter mange 
meget forskellige projekter, som 
alle har det formål at være til gavn 
for mennesker med et bevægelses-
handicap. Det kan fx være støtte til 
en rampe på et teater, en shelter 
i naturen eller andre naturprojek-
ter. Egmont Højskolen har i årets 
løb modtaget støtte til elevrejser. 

Fonden har også støttet indkøb af 
sportsudstyr til handicapidræt samt 
forskning. 

Støtte til Dansk Handicap 
Forbund
Dansk Handicap Forbund har mod-
taget 2,1. mio. kr. til fx kurser og 
ferieaktiviteter, dog er 440.000 
kr. gået til at afskrive gæld, som 
opstod efter salget af kursus- og 
ferieejendommen Sct. Knudsborg 
på Fyn. 

Pia Gjellerup sagde på mødet, at 
Vanførefonden er meget glade for 
at kunne støtte Dansk Handicap 
Forbund og dets mange aktiviteter 
til glæde for mennesker med han-
dicap. 

Enkeltpersoner har også nydt 
godt af fondens gavmildhed. Van-
førefonden arbejder tæt sammen 
med Bevica Fonden og har en pulje 

til at støtte det, som de to fonde 
kalder ”Den gode oplevelse”, og 
det kan eksempelvis være et legat 
til en ferierejse. I alt 88 personer 
modtog støtte, og 155 ansøgere fik 
afslag, fordi de ikke opfyldte betin-
gelserne for at modtage et legat. 

Derfor vil Vanførefonden gøre 
det mere tydeligt på fondens hjem-
meside, hvem der kan ansøge, så 
mange ikke ansøger forgæves. Pia 
Gjellerup kunne oplyse, at en ny og 
opdateret hjemmeside var på vej, 
og den er næsten klar.

Vanførefondens Forskerpris 
Vanførefonden har siden 1993 
uddelt en forskerpris og en op-
muntringspris, som overrækkes på 
årsmødet.

Forskerprisen er ikke knyttet til 
bestemte fag eller forskningsområ-
der og kan derfor gives til forskere, 
som øger samfundets erkendelse 
af konsekvenserne af fysisk han-
dicap.

Kristian Moltke Martiny fik for-
skerprisen, som er på 100.000 kr. 
Han er postdoc ved Center for Sub-
jektivitetsforskning og afdelings-
leder ved Elsass Instituttet. Han fik 
prisen for sin evne til at kombinere 
neurovidenskabelig og social-
psykologisk forskning til praktisk 
anvendelige strategier for men-
nesker med fysiske handicap. Han 
er uddannet filosof med speciale i 
kognitionsforskning, men insisterer 
på at arbejde tværvidenskabeligt 
og åbne sin forskning op, så andre 
kan bidrage til den – det gælder 
både forskere fra andre discipliner, 
men også for ikke-akademikere. Og 
det gælder i særdeleshed menne-
sker, der lever med cerebral parese 
eller CP (spastisk lammelse), som 
er hans primære felt: I samarbejde 

Pia Gjellerup og Birgitte Bjørkman til Vanføre-
fondens årsmøde (Foto: Irina Boersmann).
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med psykologer, hjerneforskere, 
terapeuter – og ikke mindst men-
nesker med CP selv – har han 
udviklet en række velfungerende 
habiliteringsstrategier og interven-
tionsmetoder.

Ifølge Kristian Moltke Martiny er 
det heldigvis begyndt at gå op for 
mange andre forskere, at fysiske 
handicap er meget komplekse stør-
relser, som ikke bare kan reduce-
res til spørgsmål om biologi eller 
fysiske funktioner. Men at sociale 
og psykologiske forhold naturligvis 
spiller en lige så stor rolle for men-
nesker med fysisk handicap som 
for alle andre.

Han har i samarbejde med jour-
nalist og komiker Jacob Nossel, der 
selv har cerebral parese været med 
til at skabe teaterforestillingen 
Human Afvikling på Det Kongelige 
Teater og den prisvindende doku-
mentarfilm Naturens Uorden, der er 
blevet set af en million mennesker 
verden over. 

Vanførefondens opmun-
tringspris
Den årlige opmuntringspris ud-
deles til personer, som har gjort en 
uegennyttig og bemærkelsesvær-
dig indsats for at lette dagligdagen 
for mennesker med et fysisk han-
dicap.

Birgitte Bjørkman fik Vanførefon-
dens Opmuntringspris, som er på 
25.000 kr. for sin evne til at kom-
munikere kreativt. Hun er redaktør 
af magasinet RYK, som udgives af 
specialkredsen RYK – Rygmarvs-
skadede i Danmark, som er en 
specialkreds i Dansk Handicap For-
bund. Hun har i 33 år været tilknyt-
tet medlemsmagasinet RYK! og de 
seneste 20 år som redaktør samt 
layouter.

Hun har en rygmarvsskade og er 
kørestolsbruger, og hun sætter en 
ære i at skrive livsbekræftende, 
nærværende og inspirerende artik-
ler. Birgitte Bjørkman har igennem 
alle årene lagt en redaktionel linje 

både i magasinet og i andre publi-
kationer, som går ud på at fremstil-
le mennesker med rygmarvsskade 
lige så normale som alle andre og 
samtidig fremstille de problemer, 
som en rygmarvsskade medfører 
på en både klar og reel måde. 

Hun har også været medforfatter 
til en række publikationer udgivet 
af RYK – fx en sexguide, håndbøger 
og den anmelderroste bilbog ’On 
the road again’ fra 2012 samt del-
taget i hvervekampagner. Og så har 
hun været med til at planlægge et 
utal af seminarer samt populære 
sundhedsdage i RYK.

Ved prisoverrækkelsen sagde 
Vanførefondens formand Pia Gjel-

lerup: ”Birgitte Bjørkman er et 
fantastisk forbillede for andre med 
handicap. Hun insisterer på at blive 
set på og respekteret, som det 
menneske hun er med livet i en 
kørestol.”

Glade givere og modtagere af Vanfø-
refondens priser – fra venstre ses Ole 

Simonsen formand for Vanførefondens 
priskomite, Kristian Moltke Martiny som 
fik forskerprisen, og fhv. justitsminister, 
erhvervsminister og finansminister Pia 
Gjellerup, som er formand for Vanføre-

fonden. Forrest sidder Birgitte Bjørkman 
fra specialkredsen RYK i Dansk Handicap 

Forbund, som fik opmuntringsprisen. 
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Landet rundt
Rundt om i landet sker der mange ting.  
Handicap-nyt har plukket lidt i mulighederne

RIBE VIKINGECENTER

Inde i os alle sammen bor der en 
viking, sådan siger vi danskere til 
hinanden for sjov, når vi griller en 
svinekotelet. Og vikingetiden er da 
også en unik periode i danmarks-
historien. I Ribe Vikingecenter 
formidles vikingetiden på en både 
videnskabelig og populær måde. 
Der er rekonstruerede miljøer af 
bygninger og værksteder, og der 
er mange aktiviteter, opvisninger, 
vikingemarked osv. Mange frivillige 

er også tilknyttet, og det giver en 
levende stemning, når man som 
besøgende besøger huse og boder 
og taler med folk i vikingedragter, 
som fx viser, hvordan vikingerne 
udførte diverse håndværk. 

Kørestolsbrugere kan også være 
med, der er butik, café og handi-
captoilet. Stedet er registreret på 
Godadgang.dk. Læs mere på  
www.ribevikingecenter.dk

NATURBORNHOLM

I oplevelsescenteret NaturBorn-
holm i Aakirkeby kan man opleve 
en tidsrejse og lære på populær 
vis om jordskælv, dinosaurerne og 
opleve en masse mindre dyr. Køre-
stolsbrugere kan også være med, 
og der er café, handicaptoilet og 
butik. 

Formålet med stedet er at le-
vendegøre Bornholms historie på 
1.700 mio. år samt præsentere 
nogle af de dyr, som lever på Born-

OFELIA PLADS I 
KØBENHAVN

Tæt på Skuespilhuset er der indret-
tet en plads helt ned til havnen, 
som rummer mange aktiviteter i 
sommerhalvåret fx teater, musik, 
ballet og sport. Der er også serve-
ring fra pavilloner. Der er handi-
captoilet i parkeringskælderen og i 
Skuespilhuset, men der er få handi-
capparkeringspladser i området, og 
der er rift om dem, der er. Så det er 
en god ide at ankomme med hav-
nebussen. På Ofelia Plads' hjem-
meside kan du læse om de mange 
events på http://ofeliaplads.dk/

Pressefoto
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 HANDICAPEGNET 
SHELTER VED 
 GUDENÅEN

Hvis du elsker at være i natu-
ren på primitiv feltfod, så er 
der kommet en ny mulighed 
ved teltlejrpladsen ”De små 
Fisk”, her er opført en shelter 
med et udtræksleje, som man 
kan liftes over på fra sin køre-
stol. 

Det er, er firmaet Handi-
Gear som i samarbejde med 
Shelterbyg.dk har leveret den 
handicap egnede løsning. Shel-
teren ligger ned til Gudenåen 
og hedder De Små Fisk.På 
HandiGears hjemmeside kan 
du se en video om, hvordan en 
hjælper og en person i kørestol 
benytter shelterens handicap-
egnede udstyr. 
http://www.handigear.com/
inspiration

Pressefoto: Rasmus Flindt Pedersen

Pressefoto

holm, men som kan være svære 
at få øje på såsom løvfrøer, lat-
terfrøer, mus, markfirben samt 
fisk, der lever i Østersøen. 

På centeret er der en masse 
rekonstruktioner af dinosauerer, 
som har levet på Bornholm. I ud-
stillingerne går man rundt blandt 
dinosaurere i naturlig størrelse. 
Nogle er over 20 meter lange og 
nogle er små som høns. 

Godadgang har registreret 
stedet. Læs mere om NaturBorn-
holm på www.naturbornholm.dk

LANGELAND FOR 
MENNESKER MED 
HANDICAP

Hvis turen går til Langeland, så 
er det en rigtig god ide at få 
fat i turistbrochuren, som hed-
der: "Handicapvenlige tilbud. 
Velkommen til Langeland. En 
oplevelse for livet."

Her kan man læse, hvilke 
steder, der er handicapegnede 
for kørestolsbrugere. Pjecen 
angiver fx seværdigheder, na-
turoplevelser, overnatning, spi-
sesteder, butikker, lystfiskeri og 
oplyser, hvor der er hjertestarte-
re. Den fås både som brochure 
og til download. 

Læs mere på http://www.
langeland.dk/sites/ default/files/
asp/langeland/
God_Adgang/ 
handicapfolder_
a5.pdf

 Velkommen til Langeland 
En oplevelse for livet 
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Ved indvielsen blev det demon-
streret, hvorledes man kan anvende 
shelteren, når man har et handicap 
og har en hjælper med (Pressefoto). 
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Sorteret Magasinpost SMP
ID nr. 42111

SpeciaIkredsene i Dansk Handicap 
Forbund udgiver nogle magasiner. 
I april måned udkom fx FK-nyt, 
som sendes til medlemmer af For-
ældrekredsen og HPV magasinet, 
som sendes til medlemmer af HPV 
update-gruppen.

Derudover producerer special-
kredsen RYK – Rygmarvsskadede i 

Danmark et magasin, som udkom-
mer fire gange om året og Ung-
domskredsen udsender Nutidens 
Unge til sine medlemmer.

Magasinerne er enten produ-
ceret af specialkredsen selv, eller 
også bistår forbundets sekretariat 
med hjælp til udarbejdelsen af 
det.

Fælles for alle magasiner er, at 
det er specialkredsen eller -grup-
pen, som suverænt bestemmer, 
hvad bladet skal indeholde fra 
gang til gang.

Bladene kan læses elektronisk på 
enten specialkredsenes hjemmesi-
der eller på www.danskhandicap-
forbund.dk. 

Specialkredsenes 
magasiner

magasin
for rygmarvsskadede

1 · 2017 · 39. årgang

ryk.dk

Mig og robotten 
Konvertering af kateter

Cannabis som medicin

Varsling om bedre tider

Idræt i rehabiliteringen

Halv ironman


