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• 

Rehab Mobility er fra oktober 2019 en nyetableret neurorehabiliteringsklinik i Brøndby, 
hvor neurofysioterapeut Helena Rosenberg tilbyder individuelle, specialdesignet genoptræ-
ningsforløb for personer med funktionsnedsættelser. Hun har bl.a. special ekspertise med 
certificat fra det østrigske firma, Tyromotion, der har udviklet et robot- og sensibiliterings-
træningssystem, hvor borgeren trænes gennem fire stationer (Amadeo, Diego (virtuel rea-
lity), Pablo og Myro). 

Rehab Mobility tilbyder individuel daglig terapitræning med fokus på genvindelse af førlighed for mennesker 
med neurologiske sygdomme, fx parkinson, sclerose, gigt, eller efter traume, fx hjerneblødning, blodprop og 
rygmarvsskader, samt ortopædiske lidelser. 

Rehab Mobility tilbyder intensiv specialterapitræning for overekstremiteterne (skuldre, arme, hænder og 
fingre), indenfor den nyeste robotteknologi med konceptet Tyrosolution, og for underekstremiteterne (hofte, 
ben og fødder) med vægtaflastende gang- og løbetræning i den nyeste Alter G maskine, der er udstyret med 
liftsystem for nemmere adgang.

Rehab Mobility har fokus på det hele menneske, og hvor genoptræningsmålet er at styrke borgeren i at blive 
selvstændig i sin dagligdag og herved øge borgerens livskvalitetet. Mulighed for vederlagsfri fysioterapi med 
henvisning fra egen læge.

Rehab Mobility tilbyder også mulighed for, at samarbejdspartnere; fagkolleger, kommuner, forsikringsselska-
ber, læger samt øvrige interesserede kan komme og afprøve både Tyrosolution og Alter G.

- genvind din førlighed i skuldre, arme, hænder og fingre

N E U R O LO G I C A L R E H A B I L I TAT I O N

Din sikre vej til 
et aktivt liv med 
øget livskvalitet ...

Rehabmobility.dk

•  
Rehab Mobility holder til i lokaler hos FysioDanmark, Gildhøj Fysioterapi, Park Allé 156, st., 2605 Brøndby. 
Gode adgangs- og parkeringsmuligheder samt handicaptoilet. 
For mere information, eller for at booke en aftale, bedes du kontakte neurofysioterapeut Helena Rosenberg 
på mail: helena@rehabmobility.dk eller mobil: 4141 9070. Læs mere på: www.rehabmobility.dk.
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IT TAKES A VILLAGE TO 
RAISE A CHILD

Forleden genlæste jeg journalist Eva 
Jørgensens pårørendeberetning ’Måske i 
morgen’. Bogen beskriver forløbet, hvor 
hendes mand blev ramt af ALS og i løbet 
af kort tid skulle igennem et svært syg-
domsforløb, hvor hele familien samtidig 
skulle vænne sig til en ny hverdag med 
kontakt til både sundhedsvæsen og kom-
mune, men også en hverdag med hjæl-
pere i hjemmet. En voldsom omvæltning, 
som både påvirker  den berørte, men 
også de pårørende. Eva Jørgensens mand 
dør, og i slutningen af bogen udtrykker 
hun en stor taknemmelighed til alle de 
fagpersoner, systemer, organisationer, 
venner og bekendte, som var der og sik-
rede, at familien kunne bevare et rimeligt 
funktionsniveau i den svære tid. 

Hun bruger det afrikanske ordsprog – 
It Takes a Village to Raise a Child. Frit 
oversat betyder det, at der skal en hel 
landsby til at sikre et barn en god op-
vækst. Med citatet betoner hun vigtighe-
den af samfundets hjælp og det netværk 
af mennesker som, i en svær sygdoms-
situation og et nyt liv med handicap, får 
tingene til at hænge sammen og rækker 
en hånd til dem, som har brug for det.

Jeg synes citatet er rammende. Det si-
ger noget om, hvor vigtigt et støttende 
samfund og netværk er. Og når vi taler 
om mennesker med indgribende handi-
cap, så har det afgørende betydning, at 
vi kompenserer og støtter mennesker, 
som rammes af funktionsnedsættelser, 
så man så vidt muligt kan leve et liv på 
lige fod med andre. Og det er lige præcis 
denne støttende hånd, som vi oplever er 
under voldsomt pres – et pres, som har 
stået på i en årrække. Fokus har været på 
økonomisk styring og beskæftigelse som 
målet for alting. Begreber som livskva-
litet og det gode liv har været skubbet 
helt i baggrunden, og det kan mærkes.

I Dansk Handicap Forbund har vi igen-
nem de senere år slået kraftigt til lyd for 
igen at få fokus på en stærk socialpolitik. 
For den er fundamentet for alt det andet; 
at mennesker kan fungere i hverdagen, 
men også have et godt liv, er simpelthen 
en forudsætning, hvis vi skal kunne fun-
gere på lige fod med andre.

Netop fordi der er behov for at genrejse 
socialpolitikken, så er jeg virkelig stolt af, 
at vi i hele handicapbevægelsen netop 
har kunnet præsentere et fælles udspil 
til en ny socialpolitik under titlen: ’Gør 
det gode liv til målet’. I udspillet står 34 
organisationer, som tæller i alt 340.000 
mennesker, sammen om at kræve en ny 
retning for socialpoltikken. En retning, 
hvor livskvalitet og det gode liv er i 
centrum, og hvor man igen fokuserer på 
at investere i mennesker frem for for-
simplet økonomisk styring. Mit håb er, at 
vi med det nye udspil for sparket gang i 
en debat om en bedre fremtid for han-
dicapområdet. Nu handler det om at få 
politikken til at leve. Det er vi allerede i 
fuld gang med i DHF – både nationalt og 
lokalt. Jeg opfordrer alle til at slå et slag 
for den nye politik for sammen med re-
sten af handicapbevægelsen, så tror jeg 
på, at vi kan skabe resultater, når vi står 
sammen.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VIDSTE 
DU, AT?
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Der eksisterer en åben facebook-
gruppe om menneskerettigheder 
og diskrimination, og som også 
udgiver nyhedsbreve? Der bliver 
henvist til mange sager, som bliver 
kommenteret, så det er nemmere 
at forstå deres kompleksitet og be-
tydning for alle med et handicap. På 
siden skrives der på engelsk. Læs 
mere https://www.facebook.com/
groups/203219673640270/

Indgangsvejene til Amalienborg 
Slotsplads skal sikres med pullerter, 
og når projektet er færdigt, vil det 
ikke længere være muligt at krydse 
slotspladsen i bil, taxa eller bus. 
Pullerterne opstilles på baggrund 
af en sikkerhedsanbefaling fra PET i 
2017. Siden har der været opstillet 
såkaldte betongrise ved indgangene 
til pladsen, som nu bliver erstattet af  
52 pullerter beklædt med bronze.

HOTELKÆDEN ZLEEP HAR 
HANDICAPVÆRELSER 

Hotelkæden Zleep har indrettet 

handicapværelser på nogle af deres 

hoteller, hvor der er handicaptoilet 

med støtter, og i bruseområdet på 

badeværelset er der en badestol. To 

af hotellerne ligger forholdsvis tæt 

på lufthavnene i København og i Bil-

lund. Godt at vide, hvis du skal ud at 

flyve meget langt og vil møde op i 

lufthavnen frisk og veludhvilet. De 

andre hoteller med handicapværelser 

er i Skejby og Kolding i Jylland og 

Ballerup på Sjælland. Værelserne er 

lidt større end de øvrige værelser, 

og man kan bo to personer. Service-

hunde er også velkomne. Handicap-

værelserne er endnu ikke kommet på 

hotelkædens hjemmeside, men infor-

mationerne er på vej ifølge Content 

Manager Marie Vang fra Zleep Hotels 

hovedkontor. 

Værelserne har bokssenge, så det kniber 
med at bruge en medbragt rejselift, men 
nogle kørestolsbrugere vil kunne bo der. 
Pressebillede: Zleep Hotel.
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Region Hovedstaden er i færd med 
at bygge et nyt, større og højtek-
nologisk trykkammer på Rigsho-
spitalet til gavn for patienter fra 
hele landet. En donation på 35 
mio. kr. fra Ellab-Fonden har gjort 
det muligt. Dykkersyge, livstruende 
infektioner, sårheling, kulilteforgift-
ninger, behandling af strålefølger 
fra kræftbehandling er blot et lille 
udsnit af de sygdomme, som pa-
tienter kan blive behandlet for i 

Rigshospitalets trykkammer, som 
skal stå færdigt i 2021. 

Det Centrale Handicapråd står bag en 
kampagne: Min ven mad handicap, 
som sætter fokus på at være kam-
merater. Se både tekster og videoer 
på https://dch.dk/min-ven-med-
handicap

Danske Handicaporganisationer (DH) 
har fået en ny hjemmeside. Se den 

på https://handicap.dk/

CP Danmarks ungdomsafdeling – CP 
Ung – har startet en profil på det 
sociale medie Instagram, hvor inte-
resserede følgere kan følge med i, 
hvordan det er at være ung og leve 
et liv med Cerebral Parese (CP). Du 
kan følge profilen via linket www.
instagram.com/ungmedcp. 

VOLDSOM STIGNING I VEN-
TETIDEN PÅ HANDICAPBIL 
Ventetiden på at få afgjort sager om støtte til handicapbil er 

steget med 18 procent siden 2011, viser tal fra Danmarks Sta-

tistik. Samtidig er der store kommunale forskelle, og i mange 

kommuner er ventetiden på over et år. Det skriver Danske 

Handicaporganisationer (DH) på deres hjemmeside.

På landsplan er ventetiden på at få afgjort sager ved 

kommunen om støtte til køb af handicapbil steget fra i gen-

nemsnit 33 uger i 2011 til 39 uger i 2018. Det svarer til en 

stigning på 18 procent. Men i nogle kommuner er ventetiden 

meget længere.

I mange kommuner skal mennesker med handicap i gen-

nemsnit vente langt over et år på at få svar på deres ansøg-

ning om tilskud til handicapbil.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at det kan have stor 

betydning for sagsbehandlingstiden, hvilken side af kommu-

negrænsen man bor på. Fx er der over et års længere ventetid, 

hvis man bor i Fredericia fremfor i Vejle eller i Vejen fremfor i 

Varde.

Du kan læse udvalgte tal samt høre forskellige regionale indslag om historien på DH’s hjemmeside: https://handicap.dk/

nyheder/nye-tal-voldsom-stigning-ventetiden-paa-handicapbil

Grønt lys til elkørestole i Fynbus fra 2020
I Handicap-nyt nr. 3 2019 omtalte 

vi et pilotprojekt i Fynbus, hvor en 

gruppe testpersoner i elkørestole 

prøvede at køre med busser, der 

havde monteret en elektrisk rampe. 

Der er nu udkommet en rapport om 

forsøget, og bestyrelsen i Fynbus har 

besluttet, at elkørestolsbrugere må 

benytte busserne fra 2020. Så hold 

øje med Fynbus hjemmeside efter 

årsskiftet, da der ikke er meldt nogen 

dato ud endnu. 

Du kan læse hele rapporten ved 

at gå ind på Fynbus hjemmeside og 

læse bestyrelsens referat fra mødet 

den 22. august 2019, hvor hele rap-

porten er vedhæftet som et bilag. 

Den hedder: Evalueringsrapport 

”Test  af elektriske ramper”.



8   •   HANDICAP NYT 5 - 2019  

Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Kun fantasien sætter grænser for, 
hvordan en protese skal se ud 
Sundhedsvirksomheden Sahva har 

i de seneste år satset på at finde 

specialløsninger, som kan tilfreds-

stille kundernes individuelle behov. 

Nogle kvinder ønsker fx at bevare et 

feminint look, og hvis det er tilfældet, 

kan man få et protesehylster med 

blonder. For andre er det godt at vide, 

at man kan bruge make-up på prote-

sebenet, så det er solbrændt om som-

meren, og vide, at proteseføddernes 

negle godt kan tåle at få neglelak på.

Som noget nyt er Sahva begyndt 

at afholde arrangementer kun for 

kvindelige protesebrugere, hvor der 

gives tips til påklædning, og hvor 

deltagerne møder eksperter med 

viden om bevægelighed. På mødet 

præsenteres 3D-printede covers, pro-

tesehylstre, sko, og kosmetik til både 

arm- og benproteser. Sahva afholder 

også arrangementer kun for mandlige 

protesebrugere; dog med en lidt an-

den dagsorden.

”Uanset om ens ønske er at fremstå 

feminin, stærk, afdæmpet eller noget 

helt andet, er der i dag et langt større 

ønske fra protesebrugere, og andre 

med kropsbårne hjælpermidler, om, 

at deres hjælpemidler i højere grad 

afspejler, hvem de er, og det har vi 

naturligvis stort fokus på at efterkom-

me,” siger Annette Sylvest Nielsen, 

vicedirektør i Sahva til Handicap-nyt.

Børn kan også få skabt proteser, 

som afspejler deres interesser. Fx 

har Sahva lagt en lille video ud på 

YouTube ved navn ”Simon på 2 år får 

benprotese med gravko og lys”, hvor 

den lille dreng går stolt rundt med sin 

protese. En anden video viser en kvin-

de, som sminker sit proteseben, den 

hedder ”Step-by-step video-guide til 

smukke benprotese-sommerben”. Så 

det er kun fantasien, der sætter græn-

ser for, hvordan en protese eller et 

protesehylster skal se ud.
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Fuld tryk på det politiske arbejde 
Danmark har fået en ny regering. 

Handicap har for første gang i lang tid 

været på dagsordenen, og både par-

tier og regeringens forståelsespapir 

nævner vores område, som noget der 

skal prioriteres. Forbundet har derfor 

haft travlt med at tale med politikerne 

på Christiansborg.

Allerede nu efter sommerferien 

har Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg 

(BTPU) sammen med landsformand 

Susanne Olsen været til møde med 

boligminister Kaare Dybvad og fortalt 

om manglerne i bygningsreglementet 

i forhold til både tilgængelighed og 

universel design. Og landsformanden 

har på vegne af social- og arbejdsmar-

kedspolitisk udvalg (SAPU) gennem-

ført tre møder med socialordførerne 

på Christiansborg fra henholdsvis S, SF 

og EL. Emnerne har været bedre ram-

mevilkår for kommunerne, fokus på 

specialviden og akutte udfordringer 

omkring BPA-ordningen. SAPU prio-

riterer samtidig udfordringerne med 

førtidspension og fleksjob højt. Derfor 

har vi ud over et tæt parløb med 63 

organisationer under initiativet ’Vær-

dig Reform’ også booket et møde med 

beskæftigelsesminister Peter Hum-

melgaard til januar.

Jeppe Kerckhoffs
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Nye regler for kon-
takt med forbun-
dets rådgivning

Forbundets rådgivningsteam besvarer 

hver dag henvendelser fra medlem-

mer, som har brug for sparring i deres 

sag. Lovgivningen omkring behand-

ling af medlemmernes data er blevet 

strammet op (GDPR), og derfor har vi 

indfaset nye IT-systemer, som gør, at 

vi kan håndtere medlemmernes data 

med maksimal sikkerhed. Princippet 

er, at du ejer dine egne data. For det 

første har du krav på, at vi behandler 

dem i et sikkert system, du skal til 

enhver tid kunne få indsigt i de data, 

vi har liggende, og du har ret til at få 

dem slettet, når du ønsker det.

Det betyder ændringerne 
for dig
Når du som medlem retter henven-

delse til rådgivningen, så kan du 

ligesom altid ringe på forbundets 

hovednummer og bede om at blive 

kontaktet af en rådgiver. Her er alt, 

som det plejer. 

Til gengæld er der nye procedu-

rer, hvis du vil skrive til os eller har 

brug for, at vi skal se nogle af dine 

dokumenter. Vi må ikke længere 

sende og modtage personfølsomme 

oplysninger via almindelig mail. 

Derfor skal du fremover skrive til os 

via vores hjemmeside: www.dansk-

handicapforbund.dk. Du logger ind 

via "Min side" øverst på forsiden. 

Herefter kommer du ind på det, vi 

kalder ’ min side’. Her kan du kom-

munikere sikkert med rådgiverne, og 

du kan up- og downloade dine do-

kumenter direkte. Du skal bruge den 

e-mail, som du er registreret med i 

medlemssystemet. Første gang tryk-

ker du på knappen ’glemt password’, 

hvorefter du får en kode, som du 

kan bruge. Har du problemer med at 

logge ind, så ring til hovedkontoret 

på tlf.39 29 35 55. 

Jeppe Kerckhoffs

FRA HJEMMESIDEN: 

Regeringen 
 lader handicap-
området svæve i 
vinden
Den første tirsdag i oktober kunne 

statsminister Mette Frederiksen (S) 

holde sin første åbningstale, og det 

var – mente mange – et noget dystert 

billede, hun fik tegnet af Danmark.

Kort tid efter kom regeringens 

finanslovsudspil på bordet, og i det 

kunne vi læse, at handicapområdet 

ikke er blevet prioriteret særskilt. 

Selvom Dansk Handicap Forbund 

naturligvis glæder sig over, at der 

i forbindelse med økonomiaftalen 

med kommunerne er givet et økono-

misk løft, så ærgrer vi os over, at de 

mærkesager, hvor vi ser et bydende 

behov for løsninger, ikke er nævnt. 

Handicapområdet ser ud til at være 

overladt til de forhandlinger, der 

følger i regeringens finanslovsudspil 

den kommende tid. 

”Vi skal have bedre rammevilkår 

for handicapområdet generelt, så ud-

hulingen af den kommunale service 

stoppes, der skal findes en løsning 

på overvågningsproblemet, og vi skal 

 have sikret ro omkring BPA-ordnin-

gen. Herudover skal vi se et seriøst 

bud på, hvordan man vil leve op til in-

tentionerne i forståelsespapiret, hvor 

netop specialisering og specialviden 

er på dagsordenen, så man igen inve-

sterer i det enkelte menneske. Her er 

der virkelig behov for forbedringer. 

Tiden er også inde til at få fornyet 

fokus på en finansieringsreform, som 

kan sikre, at udgifterne til området 

deles mere solidarisk. De områder har 

regeringen ikke villet tage stilling til 

i finanslovsudspillet, og det ærgrer 

mig,” konstaterer Susanne Olsen.

Illustration: Colourbox
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Togrejser giver problemer for men-

nesker med handicap. Det viser en 

rundspørge om kollektiv transport 

blandt 566 mennesker med handicap 

foretaget af Danske Handicaporgani-

sationer (DH). 

Mange mennesker med handicap 

fravælger toget, fordi de oplever be-

svær og en række udfordringer ved 

togrejsen. Af problemer nævnes:

Det er svært eller umuligt at stige 

på og af toget (64 procent).

Det er svært eller umuligt at fær-

des på stationen (67 procent).

Det er svært eller umuligt at kom-

me rundt i toget (67 procent).

Otte ud af ti med handicap (81 

procent) svarer i undersøgelsen, at de 

samlet set oplever det som besvær-

ligt eller umuligt at rejse med tog.

Mere ensomme og færre 
besøg
DH har spurgt, hvordan det påvirker 

tilværelsen, når man bliver nødt til 

at fravælge tog, busser og andre kol-

lektive transportformer på grund af 

sit handicap. Her svarer næsten hver 

anden, at de deltager i færre fritids-

tilbud (48 pct.) og besøger familie og 

venner mindre (47 pct.). Hver tredje 

siger, at de bliver mere ensomme. 

Besvarelserne er lavet i perioden 

29. april til 11. juni 2019.  På bag-

grund af undersøgelsen mener Dan-

ske Handicaporganisationer, at der 

er brug for en langsigtet togplan fra 

landspolitisk side.

Mange mennesker med handicap 
har problemer med tog

FRA HJEMMESIDEN: 

Ny retning for socialpolitikken
Torsdag den 10. oktober præ-

senterede Danske Handicapor-

ganisationer (DH) handicapbe-

vægelsens samlede bud på en ny 

retning for socialpolitikken. Det 

er på tide, at mennesket sættes 

i centrum, og at vi begynder at 

måle på livskvaliteten for den 

enkelte, lyder et af de 31 kon-

krete forslag.

Ønsket om at gøre målinger af 

livskvalitet hos mennesker med 

handicap til en del af de faste ef-

fektmålinger af sociale indsatser og 

socialpolitikken generelt skal ikke 

mindst findes i det faktum, at kun 

godt halvdelen af mennesker med 

et større fysisk handicap og kun en 

tredjedel af mennesker med et større 

psykisk handicap er tilfredse eller 

meget tilfredse med deres liv. Det 

viser tal fra VIVE.

Samtidig oplever knap en tred-

jedel af mennesker med et større 

psykisk handicap og godt en fjer-

dedel af mennesker med et større 

fysisk handicap ikke, at de har ind-

flydelse på deres eget liv.

Dansk Handicap Forbund har al-

lerede haft lejlighed til at arbejde 

Tog fravælges af mange med et handi-
cap, ikke mindst kørestolsbrugere har 
svært ved adgangsforholdene. Foto: 
Colourbox.
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Kan man være detektiv i kørestol? 

Kan man opklare mysterier, når man 

styrer sin computer med et sugerør 

eller med øjnene? Ja, det kan man 

godt, hvis man er Runa Hav, som er 

tetraplegiker og bestyrer en lille 

fond sammen med en advokat, som 

giver midler til kulturlivet. Hun har 

mange forskelige hjemmehjælpere, 

og da hendes søn lige er flyttet 

hjemmefra, bor hun alene på en 

villavej med et hav af teknologiske 

hjælpemidler.  

De mange personer, der skal 

hjælpe hende, er meget forskellige, 

og som læser får man et godt indblik 

i livet som voksen begavet kvinde 

med et bevægelseshandicap, når så 

vidt forskellige mennesketyper skal 

hjælpe fx med personlig hygiejne.   

I nabohuset sker der noget sært, 

synes hun. Hun er tilfældigt kom-

met i kontakt med en stor pige, der 

giver sig ud for at være ældre, end 

hun er, og hun bor muligvis skjult 

med en dansk håndværker, som re-

noverer det tomme nabohus. Pigen 

taler dansk med accent og virker lidt 

bange og forsømt. 

Men en dag er hun væk. Hvor er 

hun henne? Hvem har set hende og 

talt med hende ud over Runa Hav, 

som har forsøgt at indlede et ven-

skab med hende? Kan myndighe-

derne hjælpe? 

Bogen er ikke uden vid og sort 

humor. Titlen hoveddamen har 

hovedpersonen påtaget sig, for-

di hun en dag overhører et barn 

på fem år sige sådan her til sin 

mor: ”Hoveddamen skal rejse, 

hun har købt en kuffert.”  Hun 

kalder også sig selv nogle 

gange for 18% kvinden efter 

en opgørelse fra forsikrings-

selskabet om hendes fysi-

ske formåen. 

Forfatteren Iben Dani-

elsen er journalist og har 

skrevet en del om velfærds-

teknologi og har i sit job talt med 

mange mennesker med handicap og 

oplevet deres store ressourcer, og 

med det udgangspunkt har hun ka-

stet sig over fiktionen. Og ressourcer 

har hovedpersonen Runa Hav en hel 

del af samt pragtfuld selvironi.  

Der er allerede nu planlagt flere 

udgivelser med Runa Hav. Hovedda-

mens nabohjælp - en hverdagskrimi. 

Pris kr. 199.  

KVINDE OG DETEKTIV I KØRESTOL 

med udspillet fra DH, og lands-

formand Susanne Olsen er godt 

tilfreds med det, der er lagt frem i 

udspillet.

"DH’s nye socialpolitik ser jeg som 

en fantastisk underbyggelse af vores 

ønske om at få genrejst en stærk so-

cialpolitik, og jeg er stolt af at være 

en del af en handicapbevægelse, 

som i fællesskab kan melde så 

klart ud," lød det blandt andet fra 

Susanne Olsen.

Pressefoto: Thorkild Olesen, 
formand for Danske Handicap-
organisationer (DH).
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Har du skabt 
tilgængelighed lokalt?
En efterlysning sendt til lokalafdelingerne har båret frugt

H
ANDICAP-NYT HAR UD-
SENDT en efterlysning for 
at indsamle små positive 
historier om, hvordan af-

delinger eller medlemmer lokalt 
har fået skabt nogle tilgænge-
lige løsninger.  Vi lægger ud 
med to historier fra henholds-
vis Sønderborg og Aarhus.

En solstrålehistorie om 
toiletter i Sønderborg
Et forsøg på at sikre gode og ri-
melige forhold for borgere med et 
handicap er kommet rigtig godt på 
skinner i Sønderborg Kommune. Vi 
har brugt forskellige virkemidler 
og argumentationsmetoder for at 
påvirke politikerne til at forbedre 
og etablere egnede toiletter for 
borgere med handicap.

Et af virkemidlerne er gentagne 
events, hvor politikere og ledende 
embedsmænd i forvaltningerne 
på egen krop har afprøvet eksi-
sterende forhold, ved at Danske 
Handicaporganisationer (DH) har 
arrangeret rundture i byen og 
simuleret et givet handicap hos 
aktørerne. På den måde har poli-
tikere og embedsmænd på egen 
krop erfaret mangler ved eksiste-
rende handicaptoiletter, hvorefter 
forholdene er forbedret. Eksempler 
herpå er alt lige fra udstyr på toi-
letterne, uhensigtsmæssig place-
ring af håndvaske samt døre, der er 
uegnede at åbne eller lukke for os 
med handicap.

Vi har også argumenteret over 
for politikerne, at offentlige tilgæn-
gelige handicaptoiletter kan være 
et godt signal at sende i forhold til 

turister. Sønderborg Kommune er 
i forvejen en temmelig stor turist-
kommune, og det vil tiltrække flere 
turister med handicap, hvis man i 
det offentlige rum kan føle tryghed 
og vide, at der er handicapvenlige 
toiletter, som er gode, tilgængelige 
og i et passende antal.

Toiletter med loftlift
Ud over ”almindelige” gode handi-
captoiletter i byen og på havnene 
i kommunen har vi også handicap-
toiletter for borgere med svære 
handicap. På sundhedscentret i 
Nordborg, den forhenværende råd-
husbygning før kommunesammen-
lægningen, er der eksempelvis et 
stort og velindrettet handicaptoilet 
med loftlift. Og i Multikulturhuset i 
Sønderborg har vi senest fra DH's 
side haft held til at få indrettet et 
supergodt toilet med både loftlift 
og liggeleje. 

Vi er ikke ved vejs ende, og vi 
arbejder stadig med at forbedre 
forholdene til gavn og glæde for 

borgere med handicap. Det er min 
opfattelse, at vi har medvind, og at 
kommunen er lydhøre over for vore 
argumenter. Gennem konstruktive 
drøftelser og ”små skub” går det 
fremad, og kommunen er på alle 
niveauer opmærksomme på vore 
ønsker. Således bliver vi hørt af 
medarbejderne i Teknisk Forvalt-
ning, og i vores lokale tilgængelig-
hedsudvalg møder Dansk Handicap 
Forbund altid konstruktive og po-
sitivt lyttende repræsentanter fra 
kommunen.

Bente Rey

Den lille positive historie om 

handicaptoiletter er indsendt 

af Bente Rey, som er formand 

for Dansk Handicap Forbund i 

Sønderborg, formand for Danske 

Handicaporganisationer (DH) 

i Sønderborg, og formand for 

kommunens handicapråd.

Fotos: Bente Rey.

HANDICAP NYT 5 - 2019   •   13

 TILGÆNGELIGHEDAf Bente Rødsgaard



Århus Å ramt af terror
Sådan stod der i en pressemedde-
lelse fra 2008, som tre medlemmer 
fra Dansk Handicap Forbund og 
specialkredsen RYK havde udsendt 
efter de tog sagen i egen hånd og 
byggede en rampe i Mølleparken.

I pressemeddelelsen stod der: 
”Tilgængelighedsterrorister har slå-
et til. Terrorangrebet ramte åen. En 
rampe og en forhøjning af sidde-
pladserne i form af en plade og en 
palle blev udlagt søndag den 22. 
juni. Hverken rampe eller siddepla-
der passer særligt godt ind i om-
givelserne, men de opfylder deres 
formål. De viser nemlig, at det kan 
lade sig gøre at etablere rampe og 
siddepladser med en højde på ca. 
46 cm. Det er, hvad der skal til for, 
at en dårligt gående kan bruge sid-

depladserne. Desværre er rampen 
lige lovlig stejl, og der er risiko for 
at få splinter i ballen fra pallen.”

 Dansk Handicap Forbund (DHF) 
og RYK – rygmarvsskadede i Dan-
mark synes, det er dejligt, at Århus 
Kommune er indstillet på at finde 
en løsning på tilgængelighedspro-
blemer ved åen i Århus. Det hilser 
vi velkommen. Vi vil forsøge ikke at 
græde over den ”spildte mælk”, når 
et nyanlæg bygges om. Og prøve at 
se fremad.”

Dernæst beskrev de nogle tekni-
ske forslag om tilgængelighed, som 
de håbede på, at Aarhus kommune 
fremover ville bruge.

Og missionen lykkedes, oplyser 
Mikkel Bundgaard, og kort efter 
blev det ordnet, og i dag er der en 
god tilgængelighed i Mølleparken. 
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TILGÆNGELIGHED 

Foto fra aktionen/presse-
meddelelsen. Fra venstre 
ses Mikkel Bundgaard, 
Claus Bjarne Christensen 
og Niels Sehested.

Hvis du/I har skabt 

tilgængelighed lokalt, så send 

din/jeres historie om, hvad I 

har gjort, hvordan I bar jer ad, 

og hvor henne det er i landet. 

Meget gerne med et foto.

Send jeres bidrag til redaktør 

Bente Rødsgaard på bente@

danskhandicapforbund.dk 

Historien om terror ved 

Århus Å er indsendt af Mikkel 

Bundgaard fhv. formand for 

RYK fra 2006-2012 og bosat 

i Aarhus.
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Komplet Interieur A/S
Poppelgårdvej 17 • 2860 Søborg

Tlf. +45 4399 0408
info@komplet-as.dk
www.komplet-as.dk

Hotelindretninger og indretning af caféer

TeknikAngelsø 
22 25 40 69

Hvidsværmervej 115 • 2610 Rødovre
www.angelsoe-teknik.dk

Hørvænget 11 • 2630 Taastrup
Tlf. 30 24 44 96 • www.lb-teknik.dk

God koordinering og høj fleksibilitet 

Faguddannede medarbejdere • Netværk og overvågning 

Mindre administration, så vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser

KØREKORT MED OMTANKE

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

RØDOVRE KØRESKOLE



PORTRÆT Tekst og foto af Mads Stampe

Ingen har nogensinde 
pakket Peder ind i vat
I hele juli måned var Peder Stausholm – østjyden, der nu er bosiddende i København – på 
landevejene. Han ville tilbagelægge den lange vej fra Gedser til Skagen i sin el-kørestol. 
Det blev til 31 dage på farten; 25 nætter sov han i sin kørestol, men han fik kun ’et lille 
siddesår’, som han siger. Handicap-nyt har mødt ham til en snak om livet

P
EDER STAUSHOLM ER ikke, 
som folk er flest. Det er hans 
hjem i øvrigt heller ikke, og 
det er der én helt særlig 

grund til.
”Hvis jeg først får en idé, så skal 

den bare prøves af. Og jeg får rigtig 
mange idéer,” griner han, da Handi-
cap-nyt møder ham i hans lejlighed 
i Nordhavn i København. På vægge-
ne og i loftet hænger dukker, skilte 
og mange andre installationer, 

som ikke er hverdagskost i ethvert 
dansk hjem. Der er ikke meget PH-
lampe og rene linjer. Det er kreativt 
og sjovt, ligesom Peder.

Vi sidder midt i stuen og taler 
sammen. Bag nærværende skribent 
står en figur af Johannes Døberen. 
Figuren er vel omkring en meter 
høj og i gips. Peder købte den for 
de sidste penge, han arvede efter 
sin fars død, og derfor minder figu-
ren ham altid om hans far, som han 

havde et godt forhold til.
Umiddelbart ville en én meter 

høj figur af Johannes Døberen 
være svær at placere i de flestes 
hjem, uden at den ville falde 
totalt igennem, men hos Peder 
Stausholm vækker den ikke stor 
opsigt. Den passer fint ind.

”Jeg kan altid spotte en 
Stausholm-Andersen (et kunstværk 
eller anden sjov rekvisit, red.), når 
jeg ser den. Det er en følelse,” kon-
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staterer Peder Stausholm. Ander-
sen er i øvrigt det, han kalder sin 
mand, som han bor sammen med. 
Andersen har også et handicap, så 
både han og Peder har hjælpere på 
døgnet rundt.

Man kan, hvad man vil
Men alle de ting, som andre menne-
sker måske ser som begrænsninger 
eller forhindringer i livet, dem tager 
Peder oppe fra og ned. Der er ikke 
noget, man ikke kan, og når idéen til 
en ny ting eller en ny tur er opstået, 
så skal den gennemføres.

På den måde endte det også 
med, at han i juli 2019 tog den 
lange vej fra Gedser til Skagen i sin 
el-kørestol. Med sig havde han sin 
hund og skiftende hjælpere, der 
afløste hinanden.

Peder brugte det meste af et år 
på forberedelserne, som allermest 
gik ud på at få afstemt med hjæl-
perne og søge penge til projektet. 
Han ville i udgangspunktet 
gerne lave en dokumentar 
om turen, og derfor søgte 
han penge til at have en 
fotograf med.

Det lykkedes ikke at 
skaffe pengene, men 
det holdt ikke Pe-
der tilbage, og 
den 1. juli 2019 
tog han afsted 
fra Danmarks 
sydligste 
punkt, 
Gedser, 
mod det 
nordlig-
ste punkt, 
Skagen. Lige 
godt 500 ki-
lometer er der, 
og Peder havde 
kun booket fem 
overnatninger på 
hotel hjemmefra. 
Bortset fra det var 
det planen, at han 
ville ”sove i lader og 

garager”, som han siger. Det blev 
til 25 nætter, som han tilbragte 
sovende i sin kørestol, og en masse 
venlige bekendtskaber.

”Jeg ville vise andre mennesker 
med og uden handicap, at man 
sagtens kan, og at det er vigtigt at, 
udleve de drømme, man har. Det er 
det i hvert fald for mig. Jeg kan slet 
ikke lade være,” konstaterer han.

Flyttede over natten
Og det er en sandhed, han forføl-
ger. Også da han og hans mand i 
2016 besluttede at sælge deres 
andels-rækkehus og flytte fra Aar-
hus til København – selvom det 
ikke er lige til med hjælpeordning, 
og hvad der ellers hører til, når 
man som dem lever med et han-
dicap, der gør dem afhængige af 
andre. 

Inden de kunne rykke ind i deres 
lejlighed i Nordhavn i København, 

var de hjemløse i tre uger. Det 
løste de ved at flytte i et lejet 

hus på Sydfyn. Og de ud-
fordringer, der kan være 
ved at flytte mellem 
kommuner, når man er 

afhængig af hjælp, tog de 
også i stiv arm.

”Vi flyttede over nat-
ten, som man siger. 

Vi fortalte ikke no-
get til de involve-

rede kommuner, 
før vi havde 

fået 
nøg-
lerne til 
lejlig-

heden i 
København 
og var flyttet 
ind,” siger 
Peder med 
et lille drilsk 
smil. For han 

ved godt, det 
ikke er uden pro-
blemer, og det 
har det heller 

ikke været, at flytte på den måde. 
Men det har løst sig udmærket, 
og forholdet til Københavns Kom-
mune, hvor han nu hører til med 
hensyn til at få hjælp, fungerer 
også fint.

Peder Stausholm peger selv på 
sin opvækst, når han bliver spurgt 
om, hvor han har sit mod til bare at 
gøre, hvad han har lyst til, fra. Ikke 
mindst hans mor har spillet en stor 
rolle i det. Hun var nemlig ikke for 
sarte sjæle, som han siger.

”Min mor ville ikke acceptere, at 
jeg havde et handicap. Hun mente, 
jeg var doven, og derfor ville hun fx 
ikke have, at jeg fik en el-kørestol. 
Det betød, at min familie skubbede 
mig rundt i en manuel kørestol 
hele min barndom, indtil jeg var 
myndig, og selv kunne søge om en 
el-kørestol. Der hjemme måtte jeg 
gå med gangstativ,” fortæller han.

Aldrig pakket ind i vat
Selvom kroppen har forandret sig 
siden barndommen, så er det ikke 
svært at forestille sig, at det ikke 
har været nemt for Peder at bevæ-
ge sig rundt med gangstativ, men 
det var sådan, det var med hans 
mor. Hun var enormt stædig og 
ville have, at tingene skulle være, 
som hun sagde.

Den tilgang til tilværelsen har 
gjort, at Peder har været enormt 
vred på sin mor, og han nåede ikke 
at tilgive hende, inden hun døde i 
begyndelsen af 1990’erne. Men for 
fem år siden skete det pludseligt, 
at Peder Stausholm kunne lægge 
vreden på sin mor på hylden og 
faktisk se, at hans opvækst med 
hende også har bragt noget posi-
tivt med sig.

”Jeg er aldrig blevet pakket ind 
i vat, og derfor er jeg heller ikke 
bange for at prøve noget nyt. Min 
erfaring er, at tingene som regel går 
godt, og derfor ser jeg heller ingen 
grund til ikke at blive ved med at 
gøre det, jeg har lyst til,” griner 
han.
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 JENS BOUETS KLUMME

 ARBEJDSMARKED

FORRETNINGSUDVIKLING I FORBUNDET

FORBUNDETS KONSULENTHUS ARBEJDER I 
KULISSEN FOR ARBEJDSMARKEDET 

Alle har brug for løbende at eva-
luere sine indtægtskilder. Det 
gælder både erhvervslivet, orga-
nisationer og dele af det offent-
lige. Nytænkning skal der til, og 
det er helt afgørende, at vi som 
interesserganisation begynder 
at tænke i nye baner. Vi kan ikke 

fremadrettet sikre vores aktiviteter og drift igennem 
fondsmidler, udlodningsmidler og kontingenter alene. 
Vi er nødt til at skabe nye forretningsområder, som vi 
selv kan styre og kontrollere. Og hvor er det fornøjeligt, 
når man så kan se, at det lykkes. 

To af de områder, der bidrager både økonomisk, 
brandingmæssigt og direkte i forhold til jobskabelsen 
for vores medlemmer, er vores projektenhed og kon-
sulentenheden. Projektenheden startede vi allerede i 
2014, og den har i sandhed bidraget til, at forbundet er 
kommet på landkortet politisk og praktisk i forhold til 
jobskabelsen for personer med fysiske handicap. 

Alle de projekterfaringer, vi har gjort os i løbet af 
de fem år, de store jobskabelsesprojekter har kørt, er 
løbende blevet omsat til personlige færdigheder hos 

projektfolkene. Disse færdigheder er en efterspurgt 
vare i landets kommuner, og vi er for tiden aktive som 
konsulenter i ikke mindre end ti af landets kommunale 
jobskabelsesprojekter. 

Ud over dette har vi været aktive med såvel frivillige 
tillidsfolk med specialviden, som sekretariatsansatte 
specialister på konsulentdelen. Alt, hvad vi foretager 
os i konsulentvirket, tager afsæt i, at det skal komme 
vores egen målgruppe og medlemmer direkte til gavn. 
Dette gælder også på projektdelen, hvor vi dog favner 
bredere end jobskabelse. 

Her er det også tilgængeligheden, uddannelsen, 
boligen, naturen og behovet for vejledning, der er i 
fokus. I fremtiden vil vi sikre os en løbende portefølje 
af mindre projekter med få års løbetid, der gerne skal 
suppleres med et max to store projekter med flere års 
løbetid. Så projekterne genererer viden og indsigt, der 
efterfølgende kan omsættes til konsulentydelser.  

Konsulentvirket bidrager til indsigt i samfundets pro-
blemstillinger på en lang række områder, der så igen er 
ideskabende til fremtidens projekter. En rigtig god spiral.

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

D
ANSK HANDICAP FORBUND har sit eget kon-
sulenthus, som arbejder med at nedbryde de 
barrierer, som personer med funktionsnedsæt-
telser oplever på arbejdsmarkedet. Arbejdet 

sker ved at samarbejde med private virksomheder, 
offentlige institutioner og organisationer samt ved at 
tilbyde ydelser og fx drive arbejdsmarkedsprojekter og 
skabe partnerskaber, der fjerner barriererne og fremmer 
beskæftigelsen for personer med funktionsnedsættelse. 

”Det er et succeskriterie, at borgerne ikke ved, at vi 
er involveret i indsatserne, men at vi hele tiden arbej-
der bag kulissen i fx jobcenteret. Det lyder umiddelbart 
kontraproduktivt, men jo mindre synlige, vi er, jo bedre 
har vi gjort vores arbejde,” siger Kurt Holm Nielsen, 
som er leder at konsulenthuset. 

Ifølge ham skaber det større forskel for flere at ar-
bejde organisatorisk og strategisk med, hvordan en 
virksomhed for eksempel forbedrer sin CSR-strategi, 
eller hvordan jobcentermedarbejderne hjælper perso-

ner med funktionsnedsættelse bedst, end at arbejde 
én-til-én med borgeren. ”Sådan hjælper vi dem, der 
hjælper, bedst,” siger han.

Læg dertil at Dansk Handicap Forbund har et meget 
engageret Advisory Board bestående af mere end 20 
virksomheder og erhvervsledere, som bidrager til at 
udvikle forbundets arbejde med området. I de forløbne 
år har Dansk Handicap Forbund i samarbejde med 
kommunale jobcentre og lokale virksomheder eksperi-
menteret med at implementere en netværkstilgang til 
beskæftigelse via virksomhedsklynger i projektet ”De 
små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige”. Her del-
tog 329 borgere, hvoraf 235 kom i virksomhedspraktik 
og 108 i job. Projektet nærmer sig sin afslutning i år 
efter en treårig projektperiode.

På forbundets hjemmeside under Handicap-nyt 
 EKSTRA kan du læse en længere artikel om arbejdet i 
konsulenthuset, og du kan læse mere om konsulenthuset 
på www.danskhandicapforbund.dk/da/konsulenthuset/

Af Line Nykjær Johansen
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Handicap-nyt har været 
ude at køre i Cityringen i 
København

Flot Metro med 
plads til justeringer

Stationerne er 
flotte. Her prøver 
Tina Weber en 
rulletrappe.

S
IDEN 2002 HAR man kunne 
køre i Metro i København. 
I september 2019 åbnede 
en helt ny metrostrækning 

ved navn Cityringen med 17 nye 
stationer på den 15, 5 km lange 
strækning. Københavnerne og tu-
rister har været hårdt prøvet, da 
de mange års anlægsarbejde fik 
København til at ligne noget, man 

troede var løgn. Overalt skød plan-
keværker og byggepladser op, som 
medførte omveje for både folk på 
hjul og på gåben. 

Handicap-nyt har inviteret Lena 
Nielsen, som bruger elkørestol, og 
som er næstformand i forbundets 
Bygge- og Trafikpolitiske Udvalg 
(BTPU), og Tina Weber, som bruger 
krykkestok, og som repræsenterer 
foreningen Metropendler, på en tur 
med metroen.

Ruten, vi vil teste, er Frederiks-
berg Metrostation, Københavns 
Hovedbanegård og Kongens Ny-

torv, som er skiftestationer mellem 
metrolinjerne, og undervejs er vi af 
og på flere gange. 

Fart på
Vi kaster os ud i testen på Frede-
riksberg Station og kører ned til 
perronen med en stor elevator. 
Metroen er niveaufri fra perron til 
tog og derfor let at komme ind i, og 
efter dørlukningen kører vi. Acce-
lerationen er   stor, og det er svært 
at stå op, så mange klamrer sig til 
greb for ikke at miste balancen. 

”Hvorfor skal den dog starte så 
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hurtigt,” spørger Lena Nielsen un-
drende, og hun er tæt på at blive 
forskrækket.

Vi kører, og det går stærkt. Lena 
og Tina er helt enige om, at Me-
troen er flot, men skiltningen lader 
meget tilbage at ønske. Der er 
nogle skilte, der viser, hvor køre-
stolsbrugere, barnevogne og cykler 
kan være. 

”Men skiltene er meget små, 
grå og æstetisk nydelige, men de 
ses ikke rigtigt af nogen, de burde 
være mere tydelige og gerne blå,” 
siger Tina Weber. 

Når Tina og Lena kommer ind i 
Metrotoget, så flytter folk sig gerne, 
men på Tinas spørgsmål om, hvor-
vidt de har set, at der er skilte til 
pladser for kørestolsbrugere, så 
svarer de nej. Tina mener, at dette 
eksperiment med at spørge, som 
hun gør ofte, da hun er daglig bru-
ger af Metroen, blot understreger 
nødvendigheden af, at skiltene 
bliver større.

Greb, stropper og infoknap
Lena Nielsen savner et vandret 
tværgående håndgreb at holde fast 
i netop på grund af den kraftige ac-
celeration. Tina Weber nikker, men 
hun savner stropper til dem, som 
ikke kan nå op til håndgrebene i 
togets loft. ”Stropperne kom efter 
pres fra Metropendlerne i den 
gamle Metro, så jeg håber på, at de 
er på vej, og at de ikke er sparet 
væk,” siger hun.

I toget er der en infoknap, vi tryk-
ker på den og beder om længere 
døråbning på næste station, men 
det er svært at høre, hvad der bliver 
svaret os. Lydstyrken er dårlig, men 
så vidt vi kan høre, vil personen i 
den anden ende vide, hvilket tog 
vi er i, og hvor vi er på vej hen, og 
inden vi kan nå at sige det, så er vi 
ved stationen. Alle er enige om, at 
der bør informeres bedre om mulig-
hederne for længere døråbning. 

Tina Weber er skolelærer, og hun 
har brugt denne mulighed, når hun 

har været på tur med små elever. 
Men det skal man vide, og hun sy-
nes ikke, at Metroen har kommuni-
keret det klart ud. For hvem skulle 
lige tro, at længere døråbning kan 
lade sig gøre ved at trykke på en 
infoknap?

Skilteproblemer så langt 
øjet rækker
Skilteproblemet forsætter. Når man 
er under jorden og har forladt toget 
for at bevæge sig op mod gade-
plan, så er der ingen skilte, der vi-
ser vejnavne eller i det hele taget, 
hvor man er henne, det må man 
gætte sig til. Tina Weber synes, det 
er urimeligt; ikke mindst i forhold 
til turister. 

Billetautomaterne er virkelig 
gode for alle, og folk, der kan stå, 
har et greb at holde i, og de har en 
god højde. ”Dem skal Metroen have 
stor ros for,” siger Lena Nielsen.

Ved nogle af togets handicap-
pladser er der klapsæder, og det 
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synes Lena og Tina godt om, der 
kan man fx sidde med en ledsager 
i ro og mag. 

Tina Weber er Metropendlerre-
præsentant, og hun kan bedst lide, 
at der er pladser til dårligt gående 
som hende selv tættest på elevato-
rerne, så de ikke skal gå så langt.

”I den gamle Metro er der et are-
al til personer med handicap eller 

med baggage i hver 
ende af toget, men i 
den nye Cityring er 
der også skilte for 
barnevogne og cyk-
ler ved de pladser. 
Det er en dårlig ide, for så bliver 
der kamp om pladserne, mener 
hun. Hun så helst, at princippet i 
den gamle Metro blev bevaret, og 

at barnevogne og cykler kun havde 
adgang til den midterste del, og at 
begge dele stod tydeligt både inde 
i metroen og på togdørene. ”Lige 

 Skiltning til billetsalg mangler flere steder, men betalingstanderne er 
gode. ”Det er godt, at der er et greb at holde i til dem, der har brug for 
det, og der er plads under dem til kørestolsbrugeres knæ og fodstøtter, 
så de kan betjenes frontalt,” siger Lena Nielsen, som flankeres af sin 
mand Mogens Nielsen. 

 Tina Weber undrer sig over de diskrete skilte over klapsæderne, som ingen bemærker. 
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nu aner ingen af de grupper, hvor 
de skal gå ind. Det undrer mig, at 
endepladserne er lavet om. Der bør 
være ens regler på Metroen, uanset 
hvilken strækning, man kører på,” 
siger hun. 

Begge er enige om, at det er 
positivt, at København har fået en 
ny metrostrækning, da det er en 
god og tilgængelig transportform 
ikke mindst for kørestolsbrugere, 
som ikke kan bruge busser, men de 
mange artikler i aviserne om både 
omlægninger og nedlæggelser af 
busruter i København og omegn 
har gjort indtryk på dem. Ideen bag 
omlægningen går ud på, at busru-
terne skal fodre Metroen, og det 
giver for nogle kunder flere skift, 
og det er en forringelse for fx æl-
dre mennesker, som helst vil køre 
i bus og undgå skift til metroen for 
at komme fra A til B. 

Læs mere side 34-35.

 Bag de gule greb er der en infoknap og en alarmknap, som de færreste 
ved, hvad man kan bruge til. Lena Nielsen savner et vandret greb ved de 
foreslåede kørestolsbrugerpladser. 

 Betjeningspanelet i elevatoren kan bruges af alle, og er let at forstå. 

De fleste steder er der 
en gennemgangsele-

vator med to sæt døre, 
så man ikke behøver 

at bakke ud, og det 
gør det lettere at få et 

ordentligt flow i pas-
sagerstrømmen.
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Skolen er en nystartet efterskole for elever med særlige behov. 
Skolen giver de unge mulighed for, at udvikle og opdage eget 
potentiale og talent både fagligt, socialt og personligt. Livet på 
efterskole er en forberedelse til at blive selvstændig i eget liv og 
den videre uddannelse. 

Skolen henvender sig til unge i 8.-11. klasse med særlige 
lærings-forudsætninger, herunder Downs syndrom, Autisme, 
erhvervet hjerneskade m.m. 

Skolen ligger i naturskønne omgivelser kontakt os og få en 
rundvisning.
 
Kvie Sø Efterskole
Tiphedevej 17 • 6823 Ansager
Tlf. 73702565

MANGE SPÆNDENDE LINJEFAG OG VALGFAG
De fire linjer:
Landbrug • Kunst & Design •Madkundskab & Sundhed
Medie & Performance

Valgfag:
Ridning • HDS • Friluftsliv • Boldspil • Rollespil • Billedkunst

Valgfag vil variere fra år til år.

Al undervisning vil blive tilrettelagt ud fra hver enkelt elevs 
særlige forudsætninger. Formålet er altid, at den enkelte elev 
opdager og udnytter eget potentiale og talent.

Kvie Sø Efterskole

Læs mere på vores hjemmeside www.kviesoefterskole.dk eller følg os på facebook Kvie Sø Efterskole

Kontakt: kontor@kviesoefterskole.dk - Tlf: 73702565

Mike er med dig hele 
vejen – teknik, økonomi, 
ansøgninger.
Mike Drusskowski er vores ekspert her hos Mercedes-Benz CPH. 
Han har lang erfaring med handicapbiler og kan rådgive dig gennem 
købets krinkelkroge. Han kender de mange tekniske, økonomiske og 
bureaukratiske udfordringer. Og så kan han bygge den ny Sprinter 
om til en bil, der både løser dine udfordringer og giver dig alt det, du 
forventer af en Mercedes-Benz: Sikkerhed, kvalitetsmaterialer, høj 
komfort og ikke mindst frihed.

Kontakt Mike og få ham med hele vejen. 
Tlf.: +45 43415226.
Mail: mike_hald.drusskowski@daimler.com

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

Greve: Ventrupparken 12. Tlf. 70 159 159. 
www.mercedesbenzcph.dk
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

DECEMBER 2019

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

BORNHOLM

Søndag den 15. december kl. 12.30-16.00: Julefest. Vi ser-
verer julemiddag, dessert og julegodter. Pris kr. 125. Dans 
om juletræ. Musik v. Ib Hansen. Tag en julepakke med til kr. 
25. Tilmelding senest den 10. 12.

Lørdag den 11. januar kl. 12.30-16.00: Nytårsfest. Der ser-
veres to retter mad samt kaffe og småkager. Pris kr. 125. Mu-
sik v. Ib Hansen. Der er lotteri. Tilladt at tage en gæst med. 
Tilmelding senest den 7. 1.

Lørdag den 15. februar kl. 13.00-16.30: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være forman-
den i hænde senest otte dage før. Efter generalforsamling er 
der bankospil med medbragte pakker a ca. kr. 25. Afdelingen 
er vært med kaffe og kage. Tilmelding senest den 11. 2.

Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 04. Ar-
rangementer foregår i Sagahuset, med mindre andet er 
nævnt.

ESBJERG

Fredag den 13. december kl. 8.00-23.00: Juletur til Bak-
ken. Afgang fra Kvaglundsparken 1. Pris kr. 250 inkl. bus, 
rundstykker, kaffe, årstidens suppe m. brød, stor julefrokost. 
Drikkevarer for egen regning. Bindende tilmelding til Jens 
Grønskov, tlf. 40 64 50 15, mail: jens@glyco4u.eu, eller 
Connie Kristensen, tlf. 27 58 91 47, mail: kristensencon-

nie@live.dk senest den 1. 12. Tilmelding efter først til 
mølle-princippet.

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 2., 16. og 30. januar og 6. og 20. februar: 
Bankospil.

Mandag den 10. februar kl. 19.00: Generalforsamling.

Arrangementerne foregår på Dagcentret Ingeborgvej. 

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Lørdag den 7. december kl. 12.30-16.30: Julefest med jule-
middag. Vi prøver at finde underholdning. Pris for medlem-
mer kr. 100. Ikke-medlemmer kr. 150. Husk en lille pakke til 
vores julelotteri. Sidste tilmelding den 5. 12.

Vores arrangementer starter kl. 18.30-21.30, med mindre 
andet er nævnt. Tilmeldinger til Anna Marie, tlf. 26 18 38 46, 
bedst efter kl. 16.00. Arrangementerne foregår i Fritidscen-
tret, Multisalen, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk.

HADERSLEV

Tirsdage den 10. december og 7. og 21. januar og 4., 18. og 
25. februar: Lotto.

Lørdag den 14. december kl. 12.30-17.30:  Julefrokost. 

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

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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DET SKER I DHF 

Musik v/Frede Christensen ”Et rart sted at være”, Nordhavns-
vej 5A i Haderslev.

Tirsdag den 14. januar: Syng dig glad med sanggruppen 
Solong.

Tirsdag den 28. januar: På motorcykel fra Danmark til Sydafrika.

Tirsdag den 11. februar: Musik og underholdning v. Flem-
ming ”Elvis” Gammelholm.  

 Alle aftner afholdes på Hiort Lorenzens Center, med min-
dre andet er nævnt. Hiort Lorenzens vej 67 i Haderslev fra kl. 
19.00 til kl. 21.30. 

Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Bestilling af kørsel, tlf. 60 
62 59 13, tirsdag mellem kl. 16.00 og 17.00. Alle aftner inklu-
siv kaffe og brød kr. 25. Entré for ikke-medlemmer kr. 40.

HIMMERLAND

Følg med i nyheder på vores hjemmeside og på vores Face-
bookside.

HORSENS

Torsdag den 12. december kl. 17.00: Julefrokost.

Torsdag den 9. januar kl. 19.00: Nytårsparole.

Torsdag den 6. februar kl. 18.00: Fællesspisning.

Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, med mindre 
andet er nævnt. Drikkevarer medbringer man selv.

KORSØR-SKÆLSKØR

Fredag den 6. december fra ca. kl. 17.00-21.30: Julefest. 
Flæskesteg med tilbehør samt risalamande. Kaffe/te med 
småkager og knas. Luciapiger og musik v/ Jørgen Hansen. 
Julelotteri med mange fine præmier. Pris kr. 250. Gæster kr. 
300. Sidste tilmelding den 28.11.

Mandag den 13. januar kl. 17.30-21.30: Medlemsaften. Der 
serveres stegt flæsk med persillesovs og rødbeder. Senere 
serveres kaffe/te og årstidens kage. Bankospil med kontante 
præmier samt andre lotterier. Pris kr. 90. Evt. transport kr. 60. 
Tilmelding senest den 5. 1.

Mandag den 24. februar kl. 17.30-21.30: Medlemsaften. 
Der serveres frikadeller med brun sovs, hvide kartofler, rød-
kålssalat og surt. Senere serveres kaffe/te med fastelavns-
boller. Vi slår katten af tønden. Lotteri med kontante præ-
mier. Pris kr. 100 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150. 
Evt. transport kr. 60. Tilmelding senest den 16. 2.

Tilmeldinger på tlf. 58 19 60 79 eller 20 96 27 69. Alle ar-
rangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med mindre 
andet er nævnt. Betaling til arrangementer sker i kontanter 
ved dit fremmøde på dagen. Bestyrelsen forbeholder sig ret 
til at aflyse ved for få tilmeldte. Ligeledes forbeholder vi os 
ret til ændringer.

KØBENHAVN

Mindeord
Vi har mistet Sven A. Knudsen, der desværre er afgået ved 
døden. Sven var en af de store kæmpere inden for handi-
capbevægelsen, hvor specielt tilgængelighed havde hans 
store interesse. Han involverede sig i mange ting og skabte 
respekt omkring sig med sin store viden på området. Æret 
være hans minde. 

Hans Jørgen Møller, formand for Københavns afdeling.

 

MIDT-VEST

Lørdag den 7. december kl. 14.00-17.00: Juleklippedag. 
Gløgg og æbleskiver. Sidste tilmelding den 3. 12.

Lørdag den 14. december kl. 13.00-17.30: Julefrokost i 
Gildesalen på Bytoften 73. Pr. kr. 150 for medlemmer, kr. 75 
for hjælper, kr. 250 for ikke-medlemmer. Sidste tilmelding er 
den 3. 12.

Alle arrangementer foregår på Teglvænget 107 D i Herning, 
med mindre andet er nævnt. Tilmeldinger til Jeanette, tlf. 61 
67 09 93, eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria mellem 
kl. 15.00 og 16.00.

ODSHERRED

Lørdag den 14. december kl. 13.00-17.00 på Klitkroen, 
Klintvej 158, 4500 Nykøbing: Julefrokost, fortælling og hyg-
geligt samvær. Pris kr. 150. Inkl. julefrokost samt fortælling v. 
naturvejleder Jørgen Stoltz. Drikkevarer for egen regning. Tag 
selv hjælper med, hvis du har brug for hjælp. Odsherreds og 
Holbæks medlemmers hjælpere deltager gratis. Tilmelding 
senest den 1. 12. til Lena: lena.nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 
86, eller Susy: susysiv@mail.dk, tlf. 59 32 42 65. 

RINGKØBING-SKJERN 

Oplysning til afdelingens medlemmer. Det er blevet muligt 
for os at deltage i arrangementer i afdeling Midt-Vest. Se 
deres arrangementer og tilmeld dig. 

RØDOVRE

Torsdag den 7. januar kl. 13.00-17.00: 50 år jubilæumsfest. 
Venner af foreningen er meget velkomne.

SKAGEN

Lørdag den 7. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning, 
med sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, leverpostej, 
kaffe, kage, småkager og musik. Pris kr. 70. Ikke-medlemmer 
kr. 150.

Mandage den 6., 13., 20. og 27. januar og 3., 10., 17. og 

Manuel blå kørestol af mærket Etac Cross 5 sælges  
Sammenklappelig med taske bag på stolen. Stolen er 2,5 år gammel og står som ny. Kun brugt indendørs.  

Nypris: kr. 28.000. Salgspris: kr. 14.000. Kontakt sælger, tlf. 40 41 44 77.

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

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
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24. februar kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Torsdage den 9. og 23. januar og 6. og 20. februar kl. 
19.00-22.00: Bankospil.

Torsdag den 30. januar kl. 19.30-23.00: Danseaften. 

Fredag den 14. februar kl. 18.00-22.00: Gule ærter, æble-
skiver, kaffe og småkager. Der vil være underholdning. Pris 
kr. 80 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.

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

SKIVE-VIBORG

Fredag den 19. januar kl. 18.00 i Gildesalen Vestervænget, 
Vester Allé 31, 7800 Skive: Nytårsfest. Pris kr. 150 for med-
lemmer, ikke-medlemmer kr. 200. Tag gerne en gæst med. 
Husk at medbringe pakke a mindst kr. 25 til pakkespil. Tilmel-
ding til Lis Mortensen, til. 24 82 56 31, senest den 10. 1.

Tirsdag den 6. februar kl. 19.00 i Aktivitetscenteret på Od-
gårdsvej 15A, 7800 Skive: Lotterispil. Vi spiller om gavekort 
a kr. 100 ved fuld plade samt rækkegevinster. Pris kr. 10 pr. 
plade. Kaffe/te og brød kan købes for kr. 20. Ingen tilmel-
ding. 

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 6. januar: Nytårsbanko med spisning.

Mandag den 3. februar: Spisning og modeopvisning.

Lørdag den 8. februar kl. 13.00-17.30 i Varmestuen, Sdr. 
Stationsvej, 4200 Slagelse: Nytårsfest.

Mandag den 5. oktober-fredag den 9. oktober 2020: Tur til 
Bornholm med liftbus. Vi skal bo på Hotel Balka Strand. Pris 
kr. 4.400. Inkluderer fire nætter i dejlig lejlighed, færge t/r, 
halvpension med én genstand til maden, et glas husets vin 
eller en øl eller vand samt to udflugter. Ved tilmelding beta-
les kr. 300. Restbeløbet kan betales i afdrag. Eneværelse ko-
ster kr. 800. Der er reserveret 25 værelser, og det er først til 
mølle. Er I interesseret i at deltage i turen, bedes I henvende 
jer hurtigst muligt til Susanne.

Alle arrangementer foregår i Kongehave Centeret, Svends-
gade 102, Slagelse, med mindre andet er nævnt. Bindende 
til-/afmelding til arrangementer til Hanne, tlf. 28 13 75 82, 
eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

SØNDERBORG

Onsdag den 8. januar kl. 19.00: Foredrag med Carsten Stol-
lenberg, som fortæller om livet som udstationeret. Der vil 
blive serveret lidt godt til ganen og kaffe og te. Tilmelding 
senest den 2. 1. til Hanne Poulsen, tlf. 24 44 12 54. Arrange-
mentet er gratis.

Onsdag den 29. januar kl. 18.00: Grønlangkålsspisning. 
Tilmelding til Bente Rey, mail: benterey@hotmail.com. Ar-
rangementet er gratis.

Arrangementer foregår på Knøss Gård, Knøssvej 1, 6470 
Sydals, med mindre andet er nævnt.

VESTEGNEN

Lørdag den 7. december kl. 14.00-20.00: Julebanko og jule-
mad i Avedøre Kirke. Pris for medlemmer kr. 150 for mad, to 
genstande, risalamande, kaffe, te og brød. Bankoplader kan 
købes, kr. 12 pr. plade, tre stk. kr. 30, samt ekstraspil kr. 15. 
Bindene af- og tilmelding senest den 27. 11.

Tilmeldinger til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 
01 49, mandag til onsdag mellem kl. 18 og 20. Eller pr. mail: 
rali@ishoejby.com. Alle arrangementer foregår i Kærbo, med 
mindre andet er nævnt. Forbehold for ændringer.

VORDINGBORG

Mandag den 9. december: Bankospil i Hollænderhaven. Sidste 
spil i 2019. Vi starter igen den 6. 1. Herefter spilles hver man-
dag til og med den 4. 5. Der spilles i alt 43 spil hver gang. 

   Dørene åbnes kl. 17.30 , salget slutter kl. 18.20, og banko 
starter kl. 18.30. Alle er velkomne.

REJSER FRA VESTFYNS FERIEKLUB FOR
HANDICAPPEDE OG PÅRØRENDE

Spanien/Tenerife

8.-15. marts 2020

Vi skal bo på hotel Marysol i standardlejligheder. Hjælpemid-
ler kan lejes ved hotellet. 

Pris inkl. fly t/r med alle skatter og afgifter, mad i flyet, 
transfer til og fra lufthavnen, én udflugt og halvpension: kr. 
8.995 ved to personer på værelse.

Grækenland/Kreta

29. august-5. september

Vi skal bo på Hotel Eria Resort. Det er et lille hyggeligt han-
dicapegnet hotel, hvor vi har lejet alle værelserne.

Prisen er endnu ikke fastsat.

Cypern

21-.-29. september 2020

Vi skal bo på Sundwing Resort Sandy Bay. Det er et stort dej-
ligt hotel med dejlige lejligheder. Værelserne kan lejes med 
hjælpemidler. 

Pris inkl. fly t/r med alle skatter og afgifter, transfer til og 
fra lufthavnen, én udflugt og halvpension: kr. 9.200 ved to 
personer på værelse.

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

For nærmere oplysninger om rejserne i Vestfyns Ferieklub, 
tlf. 24 66 56 88, eller mail: rejselene56@gmail.com. 

Vedr. nye rejser: Følg med på hjemmesiden www. 
handicapgrupperejser.dk. For at rejse med Vestfyns Ferieklub 
skal du være medlem i Dansk Handicap Forbund.
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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 eksper-
tise 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 meddelelser 
om adresseændring fra PostNord Danmark. 

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund, Ble-
kinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, ringe på tlf. 39 29 35 55 
eller sende en mail til dhf@danskhandicapforbund.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, bisidder-
hjælp eller lignende, står et team af kompetente medarbej-
dere - 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@danskhandicap-
forbund.dk.

Kunne du tænke dig, eller kender du nogle, som kunne 
tænke sig at blive frivillig hjælper i Vestfyns Ferieklub, så 
kontakt klubben på rejselene@gmail.com eller på tlf. 24 66 
56 88. 

LEJ VORES SOMMERHUSE I HALS

I natursmukke omgivelser tæt på skov og strand ligger 
Dansk Handicap Forbunds fire sommerhuse. Husene er byg-
get og indrettet specielt med henblik på at kunne huse per-
soner med bevægelseshandicap. 

Husene har fire sovepladser fordelt på to soveværelser og 
en stue. Husene ligger samlet på et større grundareal og har 
en stor fælles have, ligesom der til hvert enkelt hus er egne 
terrasser og havearealer. Husene egner sig både til storfami-
lien, 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 har alle gennemgået første 
fase af en større renovering, hvor de alle er blevet lysnet 
indvendigt og malet udvendigt. Der er ligeledes ved at blive 
indlagt trådløst netværk og kabel-tv. Husene kan lejes med 
fortrinsret af alle medlemmer af Dansk Handicap Forbund 
de øvrige Nordiske landes handicapforbund, det tyske han-
dicapforbund og af andre forbund/foreninger under Danske 
Handicaporganisationer. De kan også lejes af venner og støt-
ter til foreningen samt af private.

Husene har en hæve/sænke seng og alle husene har toilet-
stole og et stort funktionelt badeværelse. 

Sommerhusene ligger få hundrede meter fra vandet i et 
naturområde. Der er ca. tre kilometer til Hals, hvor der er 
indkøbsmuligheder af dagligvarer, butikker, havnemiljø med 
caféer og restauranter. 

El og vand afregnes efter forbrug. Pr. 1. november 2019 er 
KW-prisen kr. 3,50. Depositum indbetales efter aftale efter 
bestilling af sommerhus.

Kommer man til at ødelægge ting, skal det blot oplyses ved 
aflevering af sommerhuset. Kan det indeholdes i depositum, 
sker dette, og ellers opkræves det særskilt. 

Der må gerne medbringes hunde/husdyr (det skal oplyses 
til udlejeren), men de må ikke færdes i møblerne. Sker dette 
alligevel, opkræves der særskilt for rengøring heraf.  

Kontakt Willy Øgaard, tlf. 22 96 93 80 eller på mail: willyo-
egaard@stofanet.dk for at bestille et sommerhus.   

Indtjekning: kl. 15.00. Udtjekning: kl.10.00.

Priser i 2020: Udlejning er fra 1. april til 1. oktober. 

Udlejning i lavsæson er fra uge 14-24 og fra uge 35-40. For 
DHF-medlemmer: kr. 2200. Ikke-medlemmer: kr. 2.700 pr uge.

Udlejning i højsæson (påskeugen samt uge 25 til og med 
uge 34): For DHF medlemmer: kr. 3200. Ikke-medlemmer: kr. 
3700 pr. uge.

El: Pris pr. kwh hele året kr. 3,5.

Slutrengøring (obligatorisk): kr. 400. 

Weekend-udlejning (fredag-Søndag): kr. 1200 ekskl. depo-
situm, kr. 800.

Dagspriser uden for sæson pr. dag: Medlemmer: kr. 500. 
Ikke-medlemmer: kr. 600.

I højsæson (kun på ugebasis): Der indbetales kr. 1.500 i de-
positum ved bestilling af sommerhus. Efter endt ophold skri-
ver Willy til DHF med opgørelse over elforbrug og eventuelle 
udgifter til ødelagte ting. Restbeløb fratrukket slutrengøring 
udbetales af bogholder til kundens kontonummer.



Susan Aakjær Larsen på Facebook

DET BEDSTE  
SKOLEÅR I DIT LIV

Besøg os og mærk fællesskabet

Hardsyssel E�erskole ligger i Vejrum mellem  
Struer og Holstebro. Vi har fire linjer:  
Outdoor, Musik, Sport og Film.

Skolen har reserveret fire pladser til elever med fysiske 
handicaps. Der er tilgængelighed over alt, og vi har 
ansat rigtig søde handicaphjælpere.

Se mere på hardsyssel.dk – her kan du også se, hvordan 
du kan besøge os.

/ /  
T 97 46 47 33  /

hardsyssel.dk

� � � � �
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INDMELDINGSKORT

Jeg ønsker medlemskab af  
Dansk Handicap Forbund
Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver.

Navn:

Sæt X:  Jeg har et handicap  Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn: 

Sæt X:  Har et handicap  Har ikke et handicap

Adresse:

Postnr./by:

E-mail: Telefon: 

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

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

Barnets navn:    

Fødselsdato (dato.måned.år):

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)

 Amputationskredsen (AK)

 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

 HPV-update-gruppen (HPV)

Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine 
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse, 
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling, 
du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og 
information fra din lokalafdeling i forbundet.

I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til, 
om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende 
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelin-
gens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling 
/ landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog 
ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et 
tillidserhverv i forbundet.

Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan 
fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elekt-
ronisk på vores hjemmeside.

Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, 
modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkred-
sen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager 
det første gang.

Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem 
år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplys-
ninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det 
omfang det ønskes.

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af 
mine oplysninger.

Dato og underskift:

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 2020
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

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

Vi gør dem der vil, til dem der kan

Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com

BOSTEDET

Funktionelle køkkenredskaber i stilfuldt design

www.webequ.dk
Tlf: +45 41 31  35 00

Følg os

Webequ

www.harald-nyborg.dk

-altid lave priser!



Handicap-nyt har sendt Metroselskabet ti spørgsmål på baggrund af reportagen på side 
20-23. I svarene refereres der til M1 og M2, som er de ”gamle metrolinier”. Den nye Ci-
tyring hedder M3. Spørgsmålene er besvaret af Mimi Larsson, som er chefkonsulent i 
 Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Accelerationen sker hur-
tigt efter dørlukning. Det 
gør det svært for fx æl-
dre mennesker og børn, 
som  klamrer sig til greb. 

Hvorfor skal den starte så hurtigt? 

Dette er ikke et problem, vi har 
hørt om andre steder fra, men vi 
har en liste med punkter, vi holder 
systematisk øje med. Her har jeg 
tilføjet dette problem, så vi husker 
at følge op på det.

Der mangler en del 
skiltning fx skilte hen til 
billetautomaterne. Men 
også skilte til, hvor man 
kommer hen, når man 

tager en elevator eller trapper op. 
Hvad vil Metroen gøre ved det?

Der mangler stadig en del skilte i 
systemet – særligt i elevatorerne. 
Det er meget beklageligt, og vi 

arbejder på at få rettet op på situa-
tionen. 

Skiltene i togene er helt 
generelt for grå og små, 
så man ser dem ikke 
rigtigt. Hvorfor har man 
ikke gjort dem større og 
fx blå? 

Den faste skiltning, som skal 
hjælpe passagererne til at vide, 
hvor det er praktisk at placere sig 
med henholdsvis kørestol, cykler 
og barnevogne, er udarbejdet til at 
være diskret, men let aflæselig. Så 
man kan orientere sig efter den og 
få bekræftet, hvor vi anbefaler, at 
man placerer sig.

Infoknappen i toget er 
uforståelig, man aner 
ikke, hvilken info man 
kan få. Fx at man kan få 
hjælp til længere døråb-

ning i god tid inden en station. Hvad 
vil Metroen gøre ved det?

Vi har en fornemmelse af, at kun-
derne ikke helt ved, hvad infoknap-
perne kan bruges til. Der står info 
på den grønne knap og nødopkald 
på den røde, som gerne skulle 
hjælpe kunden. Vi planlægger at 
lave en mindre undersøgelse blandt 
passagererne for at få en forståelse 
af, hvordan de opfatter opkalds-
punkterne, inden vi evt. går ud med 
noget bred information om dem. 
Vi vil dog gerne bidrage til at infor-
mere særlige brugergrupper om, at 
infoknappen kan anvendes både på 
stationer og i tog til at sikre ekstra 
holdetid ved af- og påstigning. 

Vi prøvede infoknap-
pen, men det var meget 
svært at høre, hvad der 
blev svaret. Kommer der 
bedre lydstyrke på?

Metroen svarer på spørgsmål

København H. Foto: 
Reginaldo Sales / 
Metroselskabet. 
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Det er svært at sige, om det er et 
generelt problem, eller om det 
skyldtes det opkaldspunkt, I prø-
vede. Det er ikke et problem, vi 
hører om, men jeg vil gerne gå vi-
dere med det, så vi kan få justeret 
lydstyrken om nødvendigt.

I den gamle Metro er der 
stropper at holde i, for 
dem der kan det. Men de 
er der ikke i Cityringen. 
Hvad skyldes det?

Der vil blive monteret stropper i 
togene på M3. Samtidig fjerner vi 
nogle stropper i togene på M1/M2, 
fordi der er så mange, at de er til 
gene for høje passagerer. Men der 
vil stadig være en hel del stropper, 
som de lavere kunder også kan nå. 

I den gamle Metro var 
der pladser i begge 
ender af toget forbe-
holdt mennesker med 
handicap og personer 

med baggage. I Cityringen er der ved 
endepladserne nærmest elevatoren 
også sat skilte op til barnevogne og 
cykler. Hvorfor er det ændret?

Vi ønsker at have så få regler som 
muligt. Vi vil gerne anvise, 
hvad der er mest 
praktisk uden 
at diktere, 
hvad 
kun-
der-
ne 

skal gøre. Da det blev besluttet, at 
cykler ikke måtte tages med ind 
i enderne af toget på M1/M2, var 
der en anden sædeopstilling og en 
snæver mellemgang, som gjorde 
det svært at bevæge sig væk fra 
enderne i et fyldt tog. Det er nu 
ændret, og man kan stå flere steder 
med sin cykel. I M3-tog er der  en 
bred mellemgang, så passagererne 
let kan fordele sig i toget. 

Hvad er grunden til, at 
der ikke er ens pladspla-
ceringer i de gamle og i 
de nye metrotog for kun-
der med specielle behov?

Sædeopstillingen i togene er 
forskellig og helt generelt er der 
markeret flere ’prioritets’-sæder 
i togene på M3. Vi forventer at 
opdatere alle mærkater i togene 
på M1/M2 i 2020, så placering af 
prioritetssæder bliver mere lig M3. 
Det grundlæggende princip er, at 
prioritetssæder er tæt på dørene.

Ved handicappladserne 
er der ikke et vandret 
greb, man kan holde i 
siddende. Hvorfor 
er der kun lod-
rette greb?

For at der skal kunne være klapsæ-
der, er en lavtsiddende håndbøjle 
udeladt i metroens tog. Det er 
vores erfaring, at kørestolsbrugere 
placerer sig meget frit i metroen. 
Nogle griber om det opslåede klap-
sæde, men vi er opmærksomme 
på, at det ikke er optimalt. Monte-
ring af håndbøjler vil koste ca. fire 
siddepladser i hvert tog. I vores tog 
på M1/M2 planlægger vi at ændre 
sædeopstillingen, og her bliver der 
en kort vandret bøjle ved pladsen 
tiltænkt kørestole.

Var det ikke en ide, at 
Metroen løbende blev 
drøftet i et panel a la 
DSBs handicappanel?

Det er en rigtig god idé, og vi har 
for nylig udarbejdet et kommissori-
um for et tilgængelighedspanel for 
Metroselskabet og Hovedstadens 
Letbane, hvor såvel handicaporga-
nisationer som andre brugergrup-
per med særlige behov i forhold til 
offentlig transport vil blive invite-
ret til at deltage. 

Fotos: Jens Panduro

Lena Nielsen og Tina Weber undrede sig over flere 
ting på metroturen fx den manglende skiltning.
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Nye brochurer og åbent hus
på Idrætsskolen!

Idrætsskolen er et undervisningstilbud til voksne udvik lings hæmmede elever, 
der går på skolen i et skoleår i dagtimerne fra 9.00 til 14.00 hver dag. 

Det nye skoleår begynder mandag den 17. august 2020 og slutter fredag den 
25. juni 2021. Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center. 

Vi har informationsaften onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.00-20.00, og vi 
har åbent hus for alle interesserede ansøgere torsdag den 23. januar 2020 
kl. 09.00-14.00. 

Ansøgningsfrist fredag den 21. februar 2020. 

NU MED

E - S P O R T

Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

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

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter 
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.
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KØB DINE JULEKORT HOS 
DANSK HANDICAP FORBUND

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

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

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

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

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

C.   Lise Arildskov de Marco: 
”Juletræs turen”. 4 stk. dobbelte 
med kuverter.

D.   8 blandede julekort (blandet fra 
B, C og D) med kuverter.

E.  Niels Poulsen: 8 til- og fra 
klister mærker.

Pris: Pakke A, B og C: kr. 40. Pakke 
D: kr. 50. Bestil julekortene på tlf. 
39 29 35 55, e-mail js@danskhan-
dicapforbund.dk eller køb dem i 
 webshoppen. Du kan også købe 
til-og frakort illustreret af Niels 
Poulsen; otte klistermærker koster 
kr. 30.

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

Julekort

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

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

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

A.
B.

C.

D.
E.

F.

G.

H.

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

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

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

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

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

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

I. Otte forskellige julekort  med kuverter.

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

Bestil julekortene på  
tlf. 39 29 35 55,  
e-mail js@dhf-net.dk eller  på www.dhf-net.dk.
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Personlig hjælp er ikke 
begrænset til eget hjem

N
ÅR MAN LEVER med en 
fysisk funktionsnedsæt-
telse, er der for de fleste 
et behov for at få hjælp til 

både personlig hjælp til forflytning, 
hygiejne, tage tøj af- og på samt 
bistand i forbindelse med måltider. 
For de fleste modtages denne hjælp 
efter det, der populært sagt hed-
der hjemmeplejebestemmelsen 
(servicelovens § 83). Hjælpen ud-
måles individuelt efter behov, men 
tager afsæt i standarder, som den 
enkelte kommune udarbejder. Selve 
hjælpen leveres af kommune eller 
i nogle tilfælde af et privat firma 
eller selvudpeget hjemmehjælp. 
En gruppe har så stort et behov, at 
der ansættes hjælpere efter § 95 i 
hjemmet. 

Behov også udenfor 
 hjemmet
Mange har den opfattelse, at denne 
hjælp kun kan udmåles til brug i 
eget hjem, og det kan også ses i 
kommunale servicestandarder, hvor 
det de fleste steder ikke står skre-
vet tydeligt, at hjælpen rent faktisk 
kan ydes uden for eget hjem. Her 
skal man tænke på, at hjælpen er 
en kompensation, for det man ikke 
selv kan på grund af funktionsned-
sættelsen. Det er vigtigt at huske 
på, at man kan have behov for 
personlig hjælp andre steder end i 
hjemmet, og dette skal naturligvis 
tages med i udmålingen, så man 
har mulighed for at have en aktiv 
tilværelse. For dem, der har § 95 
hjælpere ansat, kan det også have 

stor betydning for, hvor stor den 
samlede udmåling af timer bliver. 

Afgørelse understreger rets-
tilstanden
Hvis man som borger oplever, at 
kommunen ikke udmåler til det be-
hov, der ligger uden for hjemmet, 
kan man med fordel henvise til An-
kestyrelsens principafgørelse 75-
16, hvor der står: ”Personlig hjælp 
og pleje er ikke begrænset til kun 
at finde sted i borgerens hjem, 
men kan også bevilges ud af hjem-
met, fx hvis borgeren skal besøge 
familiemedlemmer og har behov 
for hjælp til toiletbesøg”. 

OM RÅDGIVNINGS-
TEAMET
Søger du sparring i din sag, 

kan du kontakte forbundets 

rådgivningsteam på telefon: 

39293555 eller ved log in på 

’Min side’ via hjemmesiden: 

www.danskhandicapforbund.dk

Læs den nævnte princip-

afgørelse 75-16 via dette 

link:  https://ast.dk/afgorelser/

principafgorelser

Størstedelen af dem, som har brug for personlig hjælp, får hjælp efter hjemmeplejebe-
stemmelsen, og mange tror fejlagtigt, at der kun kan udmåles hjælp til eget hjem
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Af Mads Stampe

Mere fokus og kritik af et 
presset handicapområde

E
MIL FAL-
STER HAR interesseret sig for 
børneområdet igennem hele 
sit studie i forvaltning fra 

RUC, men at det lige blev børn med 
handicap – og handicapområdet 
generelt – der er endt med at blive 
hans metier, er lidt af en tilfældig-
hed. Det startede med en ansættel-
se som videnskabelig assistent hos 
professor på RUC Hanne Warming.

I forbindelse med ansættelsen 
fik Emil Falster til opgave at skabe 
overblik over den viden, der var på 
området i Danmark, som tog ud-
gangspunkt i børnenes oplevelse 
af at leve med et handicap. Og det 
er ikke meget.

”Jeg tænkte først, at min me-
tode var forkert, for jeg fandt stort 
set ikke noget. Men min metode 
var ikke forkert, og selvom der er 

kommet mere til listen, siden jeg 
startede min søgning, så er det 

meget sparsomt, hvad der 
findes af studier i Danmark, 

som tager sit udgangs-
punkt i børnenes egne 
oplevelser af at leve med 
et handicap,” konstaterer 
Emil Falster.

På baggrund af det end-
te Emil Falsters ansættelse 

hos Hanne Warming med en 
fondsansøgning til Bevica Fon-

den med en forespørgsel om øko-
nomisk støtte til et ph.d.-projekt 
under Forskningscenteret Livet 
med Mobilitetshandicap (LIMO), 
som skulle undersøge hverdagsli-
vet med et handicap fra et børne-
perspektiv.

Sidste år kunne Emil Falster så gå 
i gang med forskningen, og siden 
da har han meldt sig på banen som 
en markant og kritisk debattør på 
handicap- og børneområdet. Det 
er efterhånden blevet til mange 
debatindlæg fra Emil Falsters hånd. 
På Dansk Handicap Forbunds hjem-
meside har vi udgivet samlingen 
”Hvis de ville høre os skrige?”, og 
det er både interessant og nedslå-
ende læsning.

Det står skidt til
Overordnet kan man sige, at artik-
lerne beskriver et område, hvor det 
umiddelbart er blevet sværere at 

få hjælp, hvis man har et handicap 
eller er pårørende til et menne-
ske med handicap. Emil Falsters 
pointer i artiklerne understøttes af 
statistikker fra Ankestyrelsen, som 
mildt sagt viser urimeligt høje om-
gørelsesprocenter på børnehandi-
capområdet. Til sammen er det en 
historien om et handicapområde i 
krise, mener Emil Falster.

”Jeg har været i gang med mit ar-
bejde i et år, og det er meget værre 
end forventet,” svarer Emil Falster 
på spørgsmålet om, hvordan det 
ser ud på handicapområdet.

Som forsker er Emil Falster ikke 
fedtet med at bruge sig selv og sin 
viden i debatten. Han er markant, 
og han lægger ikke fingre imellem, 
når han kritiserer politikere og alle 
os andre, der bare bor og lever i 
Danmark, for stiltiende at være 
medvirkende til at skabe et sam-
fund, hvor det åbenbart er blevet 
ok at lade mennesker med handi-
cap leve en usikker tilværelse på 
kanten af samfundet.

”Det vidner om, at der er lavt på 
empatikontoen. De mange historier, 
som er kommet frem via kampag-
nen #enmillionstemmer, og de 
mange historier, som jeg er blevet 
kontaktet om, fortæller mig, at der 
er sket et skred i samfundet,” kon-
staterer Emil Falster.

Han mener, det er en konsekvens 
af en konkurrencestat, hvor ratio-
nalet – sat på spidsen – er, at man 
investerer i de mennesker, der kan 
give et samfundsmæssigt afkast. 
Det kan mennesker med handicap 
ofte ikke, og derfor nedprioriteres 
de.

”Økonomi har i sidste instans de-
termineret området. Det spiller nu 

For et år siden fik Emil Falster tildelt et ph.d.-stipendiat til 
at forske i hverdagslivet for børn med handicap. Status på 
det år, der er gået, er, at området er langt hårdere presset, 
end han havde regnet med, og derfor stiller han sig også 
frem som en ny kritisk stemme på handicapområdet

Emil Falster er forsker 
på RUC. Pressefoto.
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Du kan downloade hele 

artikelsamlingen på Handicap-

nyt EKSTRA.

så stor en rolle, at alt bestemmes 
af det – også selvom det muligvis 
er ulovligt. Socialrådgiverne kan 
ikke slå til, og de er i stort omfang 
blevet reduceret til økonomiske 
nikkedukker,” siger Emil Falster.

Kritik er nødvendigt
Han understreger, at de mange 
historier om, at systemet ikke fun-
gerer, ikke er ensbetydende med, 
at der ikke også er eksempler på, at 
systemet fungerer og faktisk hjæl-
per rigtig mange af de mennesker, 
som har brug for det. Alligevel er 
det nødvendigt at sætte fokus på 
alt det, der ikke virker, hvis vi vil 
ændre samfundet til det bedre, 
mener han.

”En systemkritik peger hen imod 
det, som ikke virker, og som vi skal 
ændre. Det giver anledning til ud-
vikling. De gode eksempler siger 
som udgangspunkt ikke rigtig no-
get, og derfor er der måske behov 
for, at vi sætter fokus på de ’dår-
lige’ historier frem for at fokusere 
på alt det, der virker i systemet,” 
fortæller Emil Falster med en lille 
slagside til handicaporganisatio-
nerne, som kan have et – måske 
velbegrundet – ønske om at fo-
kusere på det gode for at komme 
igennem hos politikerne.

Et eksempel på, at handicapor-
ganisationerne måske har mistet 
grebet om, hvad der er vigtigt, er 
Danske Handicaporganisationers 
bud på en ny retning på socialpoli-
tikken, som i oktober blev fremlagt 
under overskriften ”Det gode liv 
er målet”. Der er som sådan ikke 
noget i vejen med politikken, men 
navnet lader meget tilbage at øn-
ske, mener Emil Falster.

”Det er jo i virkeligheden en lidt 
absurd overskrift, og for mig at se 
er der nok behov for, at handicap-
området reaktualiseres. Jeg tænker, 
vi skal have en grundlæggende dis-
kussion om handicapområdet i det 
hele taget,” siger Emil Falster.

Det bidrager han jævnligt og 

gerne til, og derfor så man ham 
også være aktiv i kampagnen #en-
millionstemmer, som Dansk Handi-
cap Forbund står bag sammen med 
Muskelsvindfonden og folkene bag 
gruppen #enmillionstemmer – på-
rørende til handicap og psykisk 
sårbahed, som i skrivende stund 
har 18.600 medlemmer.

”Som forsker problematiserer 
og – nogle gange – overeksponerer 
jeg gerne nogle ting i debatten for 
at få mennesker til at forholde sig 
til, at fx mennesker med handicap 
behandles på en bestemt og uret-
færdig måde,” slutter Emil Falster. 

  

HVIS DE 
VILLE HØRE 
OS SKRIGE 
En artikelsamling 

Emil Falster (red) 
FORSKNINGSCENTRET LIVET MED MOBILITETS-
HANDICAP, INSTITUT FOR SAMFUND & ERHVERV, 
ROSKILDE UNIVERSITET        
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Lynhurtige 
besparelser

Hos Uno-X insisterer vi på, at ingen i lokalområdet 
må være billigere end os. Derfor sælger vi kun billigt 
brændstof, og indretter vores stationer så effektivt 
som muligt, så du kan komme hurtigt videre.
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Man skal som bekendt lade være med at spørge, hvis man ikke kan tåle at høre svaret. 
Men der er nu flere eksempler på, at den pressede økonomi har mere vidtgående konse-
kvenser for handicapområdet, end vi nogensinde kunne have forudset

L
AD MIG GIVE fem eksempler: 
En ung kvinde med udvik-
lingshandicap blev omsorgs-
svigtet så massivt, at hun 

holdt op med at kommunikere med 
andre. Kommunen havde løbende 
indført besparelser, der havde ramt 
kvindens botilbud. 

En ung mand med cerebral pa-
rese fik afslag på ledsagelse og 
kunne derfor ikke bevæge sig ud af 
sin lejlighed. Han blev med tiden 
ensom, udviklede depression og 
blev til sidst selvskadende og for-
søgte at tage sit eget liv. 

En familie måtte flytte fra deres 
lejlighed på tredje sal, fordi deres 
datter blev ved med at kaste sig selv 
ud ad vinduet. Datteren havde fået 
afslag på at få hjælp til at håndtere 
sine psykiske lidelser. Hun ønskede 
ikke længere at leve, men var allige-
vel ikke dårlig nok til at få hjælp. 

En mand med sklerose skulle have 
bevilget en ny kørestol, der forhin-

drede ham i at udvikle siddesår. 
Kommunen afslog, men sendte en 
liste med fysiske øvelser, der ville 
nedbringe risikoen for siddesår. Man-
den er lam fra halsen og ned, og han 
vil aldrig kunne udføre øvelserne. 

En dreng med en række fysiske 
funktionsnedsættelser udviklede 
med alderen svær angst. På trods 
af underretninger fra skole og hos-
pital greb kommunen ikke ind og 
støttede familien med en forebyg-
gende indsats. Forældrene søgte 
om tabt arbejdsfortjeneste for at 
støtte deres dreng, der nu var selv-
mordstruet, men fik afslag, hvor-
efter de klagede over kommunens 
afgørelse. Forældrene fik senere 
medhold og udbetalt kompensa-
tion for den tabte arbejdsfortjene-
ste. Men på det tidspunkt havde 
drengen taget sit eget liv. 

Sådan kunne jeg blive ved, men 
jeg lader lige eksemplerne stå for 
sig selv. 

Økonomiargumenter
For et par uger siden deltog jeg i 
dette års folkemøde på Bornholm, 
og når det kommer til handicap-
området, så kan alle forklaringer på 
elendighed besvares med følgende 
sætning: ”kommunerne er jo presset 
økonomisk.” Økonomi opfattes som 
et naturligt grundvilkår, en slags 
objektiv realitet, der er uforander-
lig og indiskutabel. 

Som en embedsmand sagde 
under en debat om BPA-ordningen 
(borgerstyret personlig assistance): 
”Der var en far, der mente, at hans 
søn skulle have en BPA-ordning. Jeg 
sagde til ham, at hvis hans søn skal 
have det, så skal mange andre også, 
og det ville jo koste os flere hun-
drede millioner kroner.” 

Alle deltagere nikkede enstem-
migt og accepterede præmissen 
om, at den konkrete og individuelle 
vurdering af borgerens sag allige-
vel er sat ud af spil. 

Hvad er mennesker 
med handicap værd?
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DEBAT 

Forleden besluttede kommunal-
bestyrelsen i Guldborgsund Kom-
mune at spare 10 millioner kroner 
på handicapområdet (Lolland-
Falsters Tidende, 2019). Det samme 
gjorde socialudvalget i Københavns 
Kommune, men her var beløbet 
dobbelt så stort. Besparelserne 
legitimeres med tilbagesvar som: 
”Vi politikere skal kunne prioritere 
midlerne og tage hårde beslutninger. 
Det er vi nødt til.” eller: ”Det gør ondt. 
Men vi er landet på et punkt, hvor det 
gør mindst ondt.” (TV2, 2019) 

Strukturel forråelse
Der anvendes altså sproglige af-
væbninger, der relativerer de øko-
nomiske besparelser og negligerer 
den strukturelle forråelse, som 
mennesker med handicap skal leve 
under i fremtiden. Vi kender det 
alle sammen fra argumentet om 
”de afrikanske børn”, hvor forældre 
typisk kommer med følgende ud-
sagn til deres børn: ”Tænk på bør-
nene i Afrika.”, ”Tænk på, hvordan 
de har det i andre lande.” eller: ”Du 
skal være glad for det, som du har.”. 
Den sproglige afvæbning er den 
samme. Mennesker med handicap 
skal være underdanige og taknem-
lige. Der er ikke plads til brok eller 
klynk – end ikke berettiget kritik. 

Forråelsen sker ikke for flertallet, 
og derfor accepterer vi, at et fåtal 
betaler den højeste pris, så vi an-
dre har de økonomiske midler til at 

leve vores liv isoleret fra den elen-
dighed, som andre må gennemleve. 

Den tyske filosof Hannah Arendt 
(2008) ville formentlig have be-
skrevet det som ”ondskabens 
banalitet”. Andre mennesker lider, 
og vi vender det blinde øje til og 
koncentrerer os i stedet om at 
overholde budgetter og bureaukra-
tiske regler, mens vi går rundt i en 
psykotisk tilstand af ansvarsfralæg-
gelse og moralsk blindhed. 

Vi er så opsatte på at leve vores 
perfekte liv, at mennesker, der kol-
liderer med vores opfattelse heraf, 
skammes ud og indirekte italesættes 
som udgifter, der er ”besværlige” el-
ler ”for dyre”. Her er der ikke noget, 
der er moralsk forkasteligt – det 
kunne trods alt være værre. 

Her findes kun dét, som er ren-
tabelt og urentabelt – eller sagt 
gennem munden fra en dreng med 
cerebral parese: ”Det ville være me-
get nemmere for mor og far, hvis jeg 
ikke var her.” Drengen perspektive-
rer en bevægelse i samfundet: Det 
fremstilles som urentabelt at sikre 
ligebehandling og kompensation 
for mennesker med handicap, og 
derfor positioneres de som ”be-
sværlige” for os andre. 

Konkurrencestaten
Konkurrencestaten har transforme-
ret kommunalpolitikernes beslut-
ninger til nødvendighedens politik, 
og imod denne kan ingen argu-

mentere rationelt og logisk, komme 
med gode råd eller tilføjelser. Til 
konkurrencestaten og nødvendig-
hedens politik hører intet alternativ 
– de er uangribelige. 

Mennesker med handicap konstru-
eres her som en udgift, og derfor kan 
vi tillade os at spare deres liv væk, 
hvilket eksemplerne netop tydelig-
gør. Her vil nogle dø, andre forsøge 
selvmord, nogle stoppe med at 
kommunikere, andre behandles ned-
værdigende, og nogle vil slet ikke få 
deres historie frem i lyset. 

Eksemplerne vedrører både 
personer med cerebral parese, 
sklerose, psykiske lidelser, udvik-
lingshandicap og multiple funkti-
onsnedsættelser. Deres historie, og 
den behandling de har været udsat 
for, kan ikke relateres til deres 
diagnose eller funktionsnedsæt-
telse, men de vidner i stedet om et 
svigt, som går på tværs af forskelli-
ge grupper, og som har fundet sted 
i fem forskellige kommuner. 

Som en skjult bøddel har kon-
kurrencestaten presset kommu-
nerne til at stramme løkken om 
halsen på mennesker med handi-
cap. Nu kan vi kun vente på, at de 
næste økonomiske stramninger 
sparker skamlen væk under grup-
pens fødder, og her vil deres skrig 
kun forblive som råb under vand 
og som en lille, nærmest usynlig, 
påmindelse om vores egen util-
strækkelighed. 

Skeptikeren vil sige, at min frem-
stilling ikke er repræsentativ for 
handicapområdet generelt. Til dem 
kan jeg kun sige, at det ved jeg ikke 
noget om, og jeg er egentlig også 
ligeglad. For ovenstående eksem-
pler vil for evigt minde jer om, at i 
en konkurrencestat er alle menne-
sker ikke lige - nogen er mere værd 
end andre, og fordi vi lader det ske, 
er vi alle sammen bødler. 

Ariklen har været bragt i Kristeligt 
Dagblad 2.juli 2019. Hele artikel-
samlingen: Hvis de ville høre os skri-
ge ligger på Handicap-nyt EKSTRA. 

af Emil Falster

I en konkurrencestat er mennesker ikke 
lige, men det burde de være ifølge han-
dicaporganisationerne. Illustration: Colourbox.
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RÅDGIVNING Af Jeppe Kerckhoffs

D
ANSK HANDICAP FOR-
BUND har stort fokus på 
følgerne af førtidspen-
sionsreformen fra 2013, 

som har betydet, at adgangen til 
førtidspension er begrænset vold-
somt. Den politiske intention er, at 
man i stedet skal forsøge at udvikle 
borgernes arbejdsevne. Resulta-
tet er, at mange mennesker med 
komplekse funktionsnedsættelser 
oplever at sidde fast i årelange 
afklaringsforløb uden at få det 
bedre og uden at komme nærmere 
en afklaring. Tendensen er fortsat 
efter at den tidligere regering med 
en lovændring slog fast, at der skal 
være et realistisk sigte (jobmulig-
hed), hvis man skal bevilges et 
ressourceforløb.  

Rådgivnings-
teamet møder de 
berørte 
Et af de steder, hvor 
vi meget direkte 
mærker følgerne 
af reformen, er hos 
forbundets rådgiv-
ningsteam, hvor vi 
får henvendelser fra 
medlemmer, som har 
brug for hjælp, fordi de 
oplever at være låst fast 
i en uendelig spiral af un-
dersøgelser og afklaringsforløb. 
Lovgivningen lægger op til, at en-
hver flig af mulighed for at opnå 
en udvikling skal forfølges, og 
derfor er det stort set umuligt at få 
bevilget den pension, som for de 
allerhårdest ramte kunne give ro 
og mulighed for at bygge en vær-

dig tilværelse op. I mange af disse 
sager står vi med medlemmer, som 
er meget syge, og hvor der er flere 
udtalelser, der bekræfter, at der 
ikke kan udvikles nogen arbejds-
evne.     

Tre medlemmer har fået 
pension
Netop nu glæder vi os over et po-
sitivt resultat i tre konkrete sager 
hos medlemmer med meget indgri-
bende funktionsnedsættelser. To 
af sagerne har vi været involveret 
i over tre år, og den sidste har kørt 

endnu længere, før vi til sidst blev 
involveret. 

I alle sagerne har der været tale 
om medlemmer, som har oplevet 
at blive sendt fra den ene under-

søgelse til den anden for at doku-
mentere deres tilstand. Efter flere 
år i uvished opstår en stor usikker-
hed om, hvornår nok er nok? Set 
fra et fagligt synspunkt har vi også 
haft svært ved at se, at det skulle 
være nødvendigt at dokumentere 
forhold, som allerede er dokumen-
teret, igen og igen. 

Vi har i disse sager hjulpet med-
lemmerne med at samle og tyde-
liggøre de komplekse situationer, 
de befinder sig i, og har måttet 
understrege det meningsløse i 
at fortsætte dokumentations- og 
afprøvningsforløb for mennesker, 
som er så dårlige, at de har svært 
ved overhovedet at møde op til en 
undersøgelse. 

Vi har også henvist til regelæn-
dringerne om, at der skal være et 
realistisk sigte, til at tydeliggøre 

misforholdet mellem den ube-
grænsede afklaringsspiral og 

medlemmernes hverdag 
med massivt hjælpebe-

hov og smerter. I denne 
sagstype arbejder vi 
naturligvis for en god 
dialog med kommu-
nerne og opfordrer 
også medlemmerne 
til at deltage i de 
udredninger, som 
foreslås, for vi ser 

faktisk, at udrednin-
gerne kan føre til, at 

man endelig kan få en 
afklaring. 

I alle tre sager har medlem-
merne, udover faglig rådgivning, 

haft løbende støtte fra vore frivil-
lige bisiddere, som kan være en 
støtte ved de svære møder med 
myndighederne. Vi glæder os over, 
at de  tre medlemmer nu kan få ro 
på deres hverdag og komme videre 
med tilværelsen.

SAGERNE VUNDET
Tre medlemmer har nu opnået førtidspension efter lange 
opslidende forløb, der har varet tre år for to implicerede 
og endnu længere tid for et tredje medlem

Illustration: 
Colourbox.
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E
N STÆRK SOCIALPOLITIK er 
fundamentet for lige mu-
ligheder. Mennesker, som 
lever med en funktionsned-

sættelse, har behov for, at fælles-
skabet sikrer, at man kan få den 
rigtige individuelt tilpassede kom-
pensation, som sikrer, at man kan 
fungere på lige fod med andre. I 
mange år har man fokuseret på be-
skæftigelse som løsningen på alt. 
Man har kigget meget ensidigt på 
økonomisk styring, og handicapor-
ganisationerne har måttet ’slukke 
brande’ frem for at udvikle 
nyt. For eksempel er der tal, 
som viser, at halvdelen af 
borgere med større fy-
sisk handicap oplever 
utilfredshed i livet. 
Nedprioriteringen af 
socialpolitikken har 
betydet, at man har 
glemt at tænke i at 
investere i mennesker 
og anerkende, at et 
godt og velfungerende 
liv er forudsætningen 
for, at borgerne kan være 
aktive samfundsborgere og 
ofte bidrage til samfundet. I 
Dansk Handicap Forbunds social- 
og arbejdsmarkedspolitiske udvalg 
er det udtrykt meget klart på et 
møde, hvor en af de tillidsvalgte 
sagde: Først og fremmest skal der 
være plads til et liv – er der det, 
kan der for nogen blive plads til et 
arbejdsliv. I Danmark har vi stolte 

traditioner for en stærk socialpoli-
tik, som får samfundet til at hænge 
sammen, men det er desværre gle-
det i baggrunden, men det skal der 
ændres på nu.

Handicapbevægelsen står 
samlet
Dansk Handicap Forbunds lands-
formand Susanne Olsen har flere 
gange i løbet af de sidste par år 

været i medierne med en marke-
ring af, at socialpolitikken må gen-
rejses. Samtidig har hele handi-
capbevægelsen i regi af handicap-
organisationer brugt et år på at 

udarbejde en fælles ny socialpo-
litik, og Dansk Handicap Forbund 
har haft en central rolle i proces-
sen. Det har en enorm styrke, når 
34 organisationer kan stå sammen 
om at kræve en ny retning, og det 
er sket med lanceringen af den 
nye politik: Gør det gode liv til 
målet. Her kræver bevægelsen et 
paradigmeskifte i socialpolitik-
ken, hvor vi beder om at få fokus 
tilbage på det, der betyder noget 
– nemlig at borgerne har et godt 
liv præget af livskvalitet.

Nu skal politikken have liv
En ting er at formulere en politik 

på papiret. En anden ting er 
at få den til at leve både 

i forhold til Christians-
borg, men også lokalt, 

hvor rigtig mange 
beslutninger omkring 
handicapområdet 
tages. Dansk Han-
dicap Forbund har 
allerede sat gang i 
denne proces ved 
at samle politisk ak-

tive fra hele landet 
til et seminar, hvor de 

tillidsvalgte arbejdede 
med at formulere egne 

politiske udfordringer 
og finde rygstød i den fæl-

les politik. Det er en fantastisk 
mulighed for det lokalpolitiske ar-
bejde, og det er noget, vi anbefaler 
alle at kaste sig over, for nu har vi 
et fælles stærkt dokument, som 
peger på nyudvikling, og som al-
lerede har vakt stor interesse i den 
politiske verden.

Handicapbevægelsen 
kræver en ny retning for 
socialpolitikken

Illustration: 
Colourbox.

Der skal sættes mere fokus på det gode liv, og socialpoli-
tikken skal genrejses
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ULAND Af Henry Lind

Speeddating  
i Guatemala
Ulandskonsulent Henry Lind har været til møder 
med handicaporganisationer i Guatemala med hen-
blik på samarbejde med Dansk Handicap Forbund

J
EG ER PÅ speeddating i Gua-
temala, og nej det har ikke no-
get at gøre med ældre hvide 
mænd på jagt efter unge piger 

i et uland. Jeg skal derimod på et 
par dage i Guatemala City prøve at 
få et overblik over handicapbevæ-
gelsen i Guatemala, og se om der 
er grundlag for, at Dansk Handicap 
Forbund (DHF) kan få fremtidige 
samarbejdspartnere i Guatemala, 
som er et land i Mellemamerika.  
Forbundet har de sidste 30 år støt-
tet handicapbevægelserne i andre 
mellemamerikanske lande såsom 
Nicaragua og Honduras. 

Danne både indtryk og 
 overblik
Tilbage til min speeddating i Gua-
temala. Jeg skal på et par timers 

møde med hver handicaporganisa-
tion forsøge at finde ud af, hvilken 
organisation jeg sidder overfor. Er 
det en medlemsorganisation? Har 
den lokalafdelinger rundt omkring 
i landet? Laver de aktiviteter, der 
er relevante for deres medlemmer? 
Hvordan er demokratiet i organisa-
tionen? 

Jeg har, som ulandskonsulent i 
Dansk Handicap Forbund gennem 
de sidste 22 år, oplevet mange 
organisationer med ondt i de-
mokratiet.  Det kan fx være fordi 
grundlæggerne af en organisation 
føler, at de ejer organisationen, 
fordi de har gjort så meget for 
den, at det ville være ubærligt for 
dem at overgive ledelsen til andre. 
Eller formænd, der holder kortene 
tæt til kroppen, og hvor filosofien 

synes at være, at viden er magt, og 
den magt ikke skal deles. Jeg hol-
der fx øje med, om der er andre 
end formanden, der får lov til at 
tale. Hvordan er deres indbyrdes 
forhold? Hvornår har de afholdt 
deres sidste generalforsamling 
osv.?

Et andet aspekt, som vi i DHF´s 
ulandssekretariat holder meget 
øje med, er graden af økonomisk 
og politisk gennemsigtighed både 
over for medlemmerne og for myn-
digheder og donorer. Det er ikke 
nogen hemmelighed, at vi i forbun-
dets ulandshistorie har kæmpet 
mod svindel og korruption, og vi 
er trænet i en vis mistænksomhed, 
samtidig med at vi skal have tillid 
til vores partnere, for at samarbej-
det kan fungere.

Mayaerne i farvestrå-
lende tøj er ikke noget 
særsyn i Guatemala. 
Foto: Colourbox.
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Vi har heldigvis en god ulands-
strategi, som beskriver, hvilke 
partnere vi kan støtte, og hvad vi 
skal lægge vægt på, så vi i ulands-
sekretariat og ulandsudvalget har 
en fælles holdning til, hvem vi kan 
støtte, og hvem vi ikke ønsker at 
samarbejde med.

Opstart med fire organisa-
tioner
Det lykkedes i Guatemala at finde 
fire organisationer, som vi ønsker 
at fortsætte samarbejdet med. I 
oktober 2019 har vi fået bevilget 
et lille projekt på en halv million 
kr. til at starte op i Guatemala. Går 
projektet godt, er det hensigten, at 
forbundet med midler fra Danske 
Handicaporganisationers handicap-
pulje skal arbejde i Guatemala de 
næste 10-15 år.  

En ting er dog næsten sikkert, 
og det er, at der vil blive knas med 
partnerskabet undervejs.  Som i 
et hvert andet forhold er det en 
stor udfordring at opretholde et 
harmonisk og godt forhold til sin 
partner, også når partnerne er 
organisationer, især når vi som 
forbund har som politik at drøfte 
interne forhold med vores part-
nere såsom en for os problematisk 
organisationsstruktur, problemer 
med internt demokrati og gennem-
sigtighed osv. Det har dog vist sig, 
at de fleste diskussioner opstår i 
starten, og at det længere henne i 
forløbet bliver mere harmonisk, når 
vi kommer frem til fælles værdier 
og forståelse. 

Det er vigtigt, at partnerskabet 
ikke varer evigt. I hvert fald ikke i 
en form hvor vi som DHF støtter 
vores partnere i ulandene med 
penge, da dette skaber et ulige 
partnerskab og afhængighed, som 
hvis det i et ægteskab kun er den 
ene part, der skaffer pengene. 
 DHFs mål er at støtte vores part-
nere til at blive stærke og uafhæn-
gige organisationer af mennesker 
med handicap. 

GUATEMALA
Guatemala er et land i Mellemamerika med Mexico mod nord og vest, 

Belize mod nordøst og Honduras og El Salvador mod sydøst. Guate-

mala har adgang til både Stillehavet og det Caribiske Hav. Befolkning: 

16,6 mio. indbyggere, hvoraf 41 % er fra de oprindelige folk. 

Areal: 108.889 eller ca. 2,5 gange større end Danmark. 

Sprog: Officielle sprog er spansk, men der tales 21 mayasprog. 

Guatemala gennemlevede en meget blodig borgerkrig fra 1960 til 

1996 mellem guerillaerne og den USA-støttede hær, hvor der døde 

200.000 mennesker, hvoraf 83 % var mayaer. Hæren gik meget bru-

talt til værks, og hele mayalandsbyer blev udslettet.  

Illustration: Colourbox.

HANDICAP NYT 5 - 2019   •   49



Af Bente Rødsgaard

MINISTRE BESVARER SPØRGSMÅL OM 

tilgængelighed til kulturen, 
transport, skolegang og 
 beskæftigelse
Ved valget i juni måned kom der et regeringsskifte, og det har betydet, at der er rykket 
rundt på møbler, lamper, billeder og personer på Christiansborg, og at nye ministre har 
indtaget ministerkontorerne. Handicap-nyt har kontaktet fem af dem og stillet spørgsmål, 
som relaterer sig til forbundets mærkesager 

 

Kulturminister Joy 
 Mogensen

?
Hvad vil du gøre for, at 
offentlige fredede byg-
ninger og anlæg bliver 
tilgængelige for menne-
sker med handicap?

Fredede bygninger i Danmark er 
omfattet af bygningsfrednings-
loven, og hvis man skal foretage 
ændringer i en fredet bygning og 
forbedre tilgængeligheden, skal 
man have tilladelse fra Slots- og 
Kulturstyrelsen. Styrelsen fortæller 
mig, at man går rigtig langt for at 
tillade ændringer, som forbedrer 
tilgængeligheden, og at man altid 
er indstillet på at gå i dialog. Det 

glæder mig, for vi skal sikre, at 
vores bygningskulturarv, fx vores 
smukke slotte og anlæg, er tilgæn-
gelige for så mange som muligt. 

Netop nu er man gået i gang med 
et forskningsprojekt om tilgænge-
lighed til kulturarven i samarbejde 
med Kunstakademiets Arkitektskole 
og Statens Byggeforskningsinstitut. 
Samarbejder som dette er efter min 
mening den helt rigtige vej at gå, 
og jeg håber meget, at vi får nogle 
brugbare resultater, som kan hjælpe 
os med at sikre videst mulig adgang 
til fredede bygninger. Selvom der er 
fokus på området, er der helt sikkert 
også udfordringer, og dem hører jeg 
meget gerne om, ligesom jeg gerne 
lytter, hvis man har forslag til kon-
struktive løsninger.

?
Hvordan vil du sikre, at 
digitaliseringen af vores 
kulturarv sker i forma-
ter, der er tilgængelige 
for alle?

Jeg vil gøre mit for, at kulturarven 
er tilgængelig for alle borgere, og 
det gælder naturligvis også den del 
af kulturarven, som er digitaliseret. 
Der er i de senere år sket en omfat-

tende digitalisering af kulturarven 
på museer, biblioteker og arkiver, 
og det betyder, at kulturarven på 
en lang række områder er blevet 
mere tilgængelig for flere borgere 
end hidtil. Fx har borgere, der bor 
langt væk og har en funktionsned-
sættelse, mulighed for at se værker 
på fx Statens Museum for Kunst 
hjemmefra på computeren. Også 
på Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek 
er der sket en omfattende digi-
talisering, der gør en lang række 
dokumenter lettere tilgængelige 
for flere.

Jeg ved, at kulturinstitutionerne 
generelt har opmærksomhed på, 
at digitaliseringen så vidt muligt 
skal ske på en måde, så den er 
tilgængelig for alle, og der er i den 
forbindelse opmærksomhed på, at 
indscannede værker kan maskin-
genkendes, så de bliver tilgænge-
lige for så mange som muligt. 

Også i DR er udbuddet for perso-
ner med handicap blevet forbedret, 
herunder ved at indføre internatio-
nale standarder på web og apps, 
bedre tekstning og lignende.

Der er med andre ord allerede 
opmærksomhed på området. Men 
ligesom det gælder for tilgænge-
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ligheden til fredede bygninger, er 
der sikkert også udfordringer, som 
der ikke er taget højde for eller løst 
endnu, når det gælder den digita-
liserede kulturarv. Jeg hører derfor 
meget gerne, hvis der er nogle, der 
oplever, at kulturarven er svært til-
gængelig – også meget gerne, hvis 
man har forslag til konstruktive 
løsninger.

Så vil jeg gøre mit for, at vi kan 
prøve at finde løsninger.

?
Hvordan vil du bidrage 
til, at bygningsregle-
mentet bliver forbedret, 
når det gælder publi-

kumspladser, så biografer, teatre, 
museer, menighedshuse samt festi-
valer osv. får klare retningslinjer, 
som inkluderer alle. Det er vores ind-
tryk, at mange savner klare retnings-
linjer på det område.

Ligesom vi skal tilstræbe, at kul-
turarven skal være tilgængelig for 
alle borgere, skal alle borgere også 
have adgang til kulturoplevelser, 
uanset hvilke genrer man måtte 
interessere sig for. Jeg er opmærk-
som på, at personer med handicap 
ofte møder en række udfordringer, 
når de vil deltage i kulturelle begi-
venheder. Det gælder fx musikar-

rangementer. 
Her er jeg fra forskellig side 

blevet gjort opmærksom på, at 
der kan være udfordringer. På den 
baggrund har jeg netop skrevet til 
’Dansk Live’ og ’Danske Koncert- og 
Kulturhuse’ og bedt dem om at 
have særlig opmærksomhed på, at 
placeringen af personer i kørestol 
ved arrangementer ikke i sig selv 
udgør en hindring for, at de har 
ordenligt udsyn til arrangementet. 
Jeg vil desuden rejse spørgsmålet 
i følgegruppen om sikkerhed ved 
udendørs musikarrangementer.

Transportminister Benny  
 Engelbrecht 

?
Hvordan vil du via lov-
givning sikre, at nye let-
baner og BRT- løsninger, 
busser og tog bliver til-
gængelige for alle? Den 

nye letbane tæt på København får et 
trin på fem cm. Vi frygter derfor, at den 
ikke bliver egnet for kørestolsbrugere 
på grund af, at selve adgangen bliver 
for stejl. Ligesom vi frygter, at nye tog 
og busser heller ikke bliver med uni-
verselt design, og dermed ekskluderer 
nogen, hvilket er stik imod FNs handi-
capkonvention og verdensmålene.

Det er vigtigt for mig, at alle har 
mulighed for at benytte den kol-

lektive trafik i Danmark, og der er 
generelt fokus på at sikre gode 
forhold for personer med handicap 
i den kollektive trafik, eksempelvis 
busser med lavt gulv, de nye letba-
netog og metrotogene uden trin. 
Jeg anerkender dog også, at der 
er mange togstationer rundt om i 
landet, hvor det er en udfordring 
for kørestols- og rollatorbrugere at 
tage toget. Til gengæld har vi den 
individuelle kørselsordning, som 
er et godt alternativ, og hvor den 
enkelte kan komme direkte fra dør 
til dør.

Transport- og Boligministeriet på-
peger, at ifølge Hovedstadens Let-
bane vil vogngulv og perron være i 
niveau, og der kommer derfor ikke 
et trin mellem vogngulv og perron. 
Men der kan komme et mellemrum 
på maksimum fem centimeter mel-
lem vogn og perron. 
 

?
Vil du arbejde for, at der 
kommer automatiske 
ramper/lifte på de nu-
værende tog, så køre-
stolsbrugere og rolla-

torbrugere vil kunne tage toget 
spontant, dvs. uden den nu krævede 
forvarsel på 12 timer, og på den må-

de slippe af med "monsterliftene" på 
stationerne? 

I verdensmål 11 ”Bæredygtige 
byer og lokalsamfund” er der et 
delmål, der skal nås inden 2030 
.”Delmål 11.2: Inden 2030 skal 
vi give alle mennesker adgang til 
sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer – til en pris, der 
er til at betale. Vi skal også forbedre 
vejsikkerheden, især ved at udvide 
den offentlige transport, med særligt 
hensyn til udsatte grupper, kvinder 
og børn, handicappede og ældre.”

Det ligger mig meget på sinde, at 
den kollektive trafik er tilgængelig 
for alle mennesker. Der har i de 
seneste år været stort fokus på at 
forbedre forholdene for kørestols- 
og rollatorbrugerne. I forbindelse 
med DSB-kontrakten fra 2015 re-
ducerede man tiden på forvarsling 
fra 48 timer til 12 timer, hvilket er 
bedre end EU’s krav på området. 

Indtil videre er der ikke planer 
om at investere i automatiske ram-
per/lifte i de nuværende tog, da de 
bliver erstattet af nyt togmateriel, 
som vil forbedre forholdene for kø-
restols- og rollatorbrugere. Det nye 
togmateriel overholder de interna-
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tionale handicapkonventioner og 
europæiske handicapregler. Der-
udover indebærer de nye tog lav-
gulvsvogne således, at det vil være 
muligt for kørestols- og rollatorbru-
gere at stige ind og ud af togene 
uden bemanding på perroner, der 
har den europæiske standardhøje 
på 55 cm – og dermed uden kræ-
vede forvarsel på 12 timer. På de 
perroner, der ikke lever op til stan-
dardhøjden på 55 cm vil kørestols- 
og rollatorbrugere fortsat skulle 
benytte sig af forvarsel på 12 
timer. Og så vil der være områder 
i de nye tog, der bliver forbeholdt 
kørestols- og rollatorbrugere.

Som et led i forberedelserne til 
de nye tog bliver det i øjeblikket 

undersøgt, hvor i landet der kan 
være behov og efterspørgsel ef-
ter, at perronerne bliver justeret i 
højden, så der her skabes niveaufri 
adgang. I sidste ende vil det være 
et spørgsmål for Folketingets par-
tier, om der skal investeres i at æn-
dre perronhøjden på de relevante 
stationer. Jeg har netop igangsat et 
serviceeftersyn af de mange samti-
dige forbedringer af jernbanen.

?
Vil du arbejde for, at be-
grænsningen med 104 
ture i den individuelle 
handicapkørsel ophæ-
ves? For en lille gruppe 

mennesker er det et stort problem, at 
der kun bevilges 104 ture (i praksis 

52 - tur/retur). Knap halvdelen af 
landets kommuner vil ikke bevilge 
mere end 104 ture.
 
Den individuelle handicapkørsels-
ordning er en god ordning, som 
også er blevet udvidet til at gælde 
for blinde og stærkt svagsynede. 
Tidligere opgørelser fra trafiksel-
skaberne har vist, at ordningen på 
landsplan i gennemsnit benyttes 
mindre end 20 gange om året, hvil-
ket er markant lavere end de 104 
ture, man som minimum har rets-
krav på. Der er ikke planer om at 
øge dette antal i lovgivningen. Det 
glæder mig, at godt halvdelen af 
kommunerne tillader flere ture end 
det, de som minimum skal.

Beskæftigelsesminister 
 Peter Hummelgaard

?
Hvad vil du gøre for at 
rette op på følgerne af 
reformen? Reformen af 
førtidspension og fleks-
job fra 2013 har skabt 

massive udfordringer for nedslidte 
og mennesker med handicap. Dels 
ved at fasholde mennesker i årelan-
ge meningsløse afklarings- og res-
sourceforløb og dels ved at forringe 
løn- og pensionsvilkår.

Vi kommer til at gennemgå refor-
men af førtidspension og fleksjob, 
netop fordi vi har kunnet se, at den 
på nogle punkter ikke har funge-
ret efter hensigten. Og her vil vi i 

særlig grad have fokus på ressour-
ceforløbene. Det er et område, som 
vedrører mange menneskers liv, og 
derfor skal vi gøre arbejdet ordent-
ligt. Derfor er det vigtigt for mig, at 
vi får inddraget de organisationer 
og kommuner, som i deres daglige 
arbejde har erfaringerne med re-
formen helt tæt på. Det ligger mig 
også meget på sinde at møde de 
mennesker, som er berørt af refor-
men og få deres input til det videre 
arbejde.

?
Hvordan vil du sikre, at 
beskæftigelsespolitik-
ken hænger sammen 
med en stærk socialpo-
litik? Mange har brug 

for massiv støtte, som er andet og 
mere end beskæftigelsespolitik. Po-
pulært sagt skal der først og frem-
mest være plads til et liv, før der kan 
blive plads til et arbejdsliv. 

Jeg er helt enig i, at beskæftigel-
sespolitik ikke bare går ud på at 
lave reformer, der tager pengene 
fra folk – sådan gjorde den tidli-
gere regering, men det, mener vi 
ikke, er den rigtige vej at gå. Vi me-
ner tværtimod, at vi skal investere 

i de ledige – give dem de rigtige 
kompetencer og den rigtige hjælp. 
Derfor har regeringen spillet ud 
med en pakke til 100 mio. kr., som 
kommunerne kan bruge på at give 
de ledige nye kompetencer. 

Derudover er vi i gang med en ny 
hovedlov om en helhedsorienteret 
indsats, der skal skabe sammen-
hængende tilbud til de borgere, 
der er i kontakt med flere forskel-
lige forvaltninger i kommunerne. 
Loven skal sikre, at borgerne tilby-
des en samlet indsats, som skaber 
sammenhæng og støtter dem i at 
mestre eget liv og finde deres egen 
plads på arbejdsmarkedet. Vi skal 
have blik for borgerens situation og 
livbetingelser, og vi har en vigtig 
opgave i at sørge for, at alle bor-
gere – også borgere som har udfor-
dringer ud over ledighed – får den 
hjælp, de har brug for til at komme 
videre.

?
Hvad vil du gøre for at 
sikre sammenhæng 
mellem uddannelsessy-
stem og beskæftigelses-
indsats? Når der tales 

om beskæftigelsespolitik, så fokuse-
res der ofte på jobmatchet, men det 
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Børne- og Undervis-
ningsminister Pernille 
 Rosenkrantz-Theil

?
Hvad vil du gøre for at 
styrke børn og unges 
adgang til at tage en 
uddannelse på lige fod 
med andre?   

I forbundet ser vi et behov for at 
få sat fokus på uddannelsessystemet 
– lige fra børneinstitutioner til vide-
regående uddannelser og opkvalifi-
ceringsprogrammer. I de foregående 
år er der sket markante forringelser 
i forhold til at blive understøttet og 
kompenseret, som gør det svært at 
uddanne sig på lige fod med andre, 
hvis man har et handicap. Nogle 
har fx behov for individuelt tilpasset 
hjælp eller forlænget studietid, og 
andre kan have behov for alternativer 
til det konventionelle uddannelses-
system. 

Børn og unge er alle forskellige 
og har forskellige behov. Som ny 
minister bliver en af mine største 
opgaver at sikre, at det danske 
skolesystem har plads til alle. At 

sikre, at alle børn og unge forlader 
skolen med kundskaber, som åbner 
dørene til de uddannelser og det 
liv, den enkelte ønsker sig. Det sker 
kun, hvis børn og unge med sær-
lige behov – eksempelvis handicap 
eller funktionsnedsættelse – får 
den hjælp, de har brug for.

Der bør altid være en konstruktiv 
dialog mellem skolen og familien 
om, hvordan man bedst kan hjælpe 
eleven, og hvilke støtteforanstalt-
ninger man kan give i undervisnin-
gen.

Støtte og hjælp til elever med 
særlige behov er fundamentalt for 
at skabe ligeværdighed i samfun-
det. Og det er noget af det, jeg som 
ny børne- og undervisningsmini-
ster har tænkt mig at kæmpe hårdt 
for opnås.

overses ofte, at der er en stor gruppe, 
som er bagud, fordi uddannelsessy-
stemet i dag ikke muliggør, at der 
kompenseres, så man kan tage en 
uddannelse eller anden opkvalifice-
ring på lige fod med andre.

Regeringen er meget optaget af at 
skabe de bedste betingelser for, at 
mennesker med handicap kan blive 
en del af arbejdsmarkedet på lige 
fod med andre. Handicap må ikke 
være en hindring for at blive en del 

af arbejdsfællesskabet. Vi har brug 
for alle. Vi er som sagt i gang med 
at udforme en helt ny lov, der skal 
sikre, at indsatserne for borgerne 
tænkes bedre sammen – og det 
indebærer også et tættere samspil 
mellem uddannelsessystemet og 
beskæftigelsesindsatsen. 

Vi vil gerne investere i de ledige 
– give dem de rigtige kompetencer 
og den rigtige hjælp. Det gælder 
uddannelse, hvor vi netop har spil-
let ud med en pakke til 100 mio. 

kr., som kommunerne kan bruge på 
at opkvalificere de ledige – og jeg 
vil også forlænge den ordning, som 
giver de ledige ufaglærte mulighed 
for at uddanne sig på fuld dag-
pengesats inden for de områder, 
hvor der er mangel på arbejdskraft. 
Lige nu er vi i gang med at lave et 
serviceeftersyn af de uddannelses-
ordninger, som blev indført med 
beskæftigelsesreformen, og på den 
baggrund vil vi næste år lave en 
egentlig opkvalificeringsreform.

 

Boligminister Kaare Dybvad 

?
Redaktionen stillede 
nogle spørgsmål, som 
ministeren svarede på 
med en kommentar

Jeg har endnu ikke har haft mu-
lighed for at sætte mig ind i alle 
facetter af byggeområdet, men 
universelt design er et af de spæn-
dende områder inden for bygge-
riet, som giver mulighed for nye 
og fleksible løsninger, der sikrer, at 
fremtidens byggeri kan anvendes 

ligeværdigt. En sådan udvikling 
af de nuværende krav til tilgæn-
gelighed vil dog ikke være uden 
udfordringer. Det er derfor en stor 
opgave, vi står over for, men jeg er 
optimistisk og tror på, at en fortsat 
tæt dialog med branchen vil føre 
til fornuftige løsninger, der både 
varetager lovgivningens formål og 
understøtter mulighederne for uni-
verselt designede bygninger som 
tilsigtet i FN’s handicapkonvention.
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UDFLUGTSMÅL Tekst og foto af Vibeke Baden Laursen

I Solrød Strand syd for København er kommunens plejecen-
ter Christians Have blevet beriget med en opfindsom og fan-
tasifuld sansehave for mennesker med mangeartede behov 
og funktionsnedsættelser. Handicap-nyt har besøgt haven

D
EN 7. MAJ 2019 erklærede 
Solrød Kommunes borg-
mester haven for åben, 
mens 10.000 påske- og 

pinseliljer og tulipaner fuldendte 
billedet. Sansehaven er et oplagt 
udflugtsmål for lokalafdelinger i 
Dansk Handicap Forbund. Der er 
Åben Have den første søndag i hver 
måned fra april til oktober. Men 
ellers er det tanken, at haven er 
tiltænkt plejecenteret Christians Ha-
ves beboere og deres pårørende. 

Midt i september arrangerede 
foreningen Design for Alle en rund-
visning i haven, hvor de fremviste 
havens mange områder. Vi startede 
i havens orangeri – et rummeligt 
drivhus med plads til selskaber og 
kaffeslabberas for beboerne og 
deres pårørende. Her holdt havens 

skaber, landskabsarkitekt Helle 
Nebelong fra Sansehaver.dk, oplæg 
om processen med at skabe sanse-
haven. En god appetitvækker inden 
vi gik på opdagelse. 

Musikinstrumenter og en 
kæmpegynge
Haven består af mange mindre 
temahaver, og i fire af haverne står 
pavilloner med forskellige funk-
tioner, fx en meget kreativ musik-
pavillon, hvor man blandt andet 
kan frembringe alverdens mystiske 
lyde på en kæmpestor xylofon eller 
på gigantiske vindklokker. 

Et særligt sjovt påhit er en kæm-
pestor gynge bygget i lyst træ, hvor 
man via en lille rampe kan køre 
op med sin elektriske eller manu-
elle kørestol og blive spændt fast 

med seler, som man kender det fra 
store handicapbiler. En person på 
en bænk overfor sætter den store 
gynge i svingninger. 

Overordnet set giver haven et 
vældigt flot æstetisk, bæredygtigt 
og fuldendt indtryk med alt interiør 
lavet af lyst træ. 

Tilgængeligheden er gennem-
tænkt ned til mindste detalje, lige 
meget om man kommer med rolla-
tor, stok, manuel eller elektrisk kø-
restol. Stierne er anlagt med tanke 
på, at kørestolsbrugere nemt kan 
færdes der. Det er muligt at færdes 
stort set overalt, man kan i alle 
tilfælde komme tæt på alt, men 
der er også områder, hvor børn kan 
springe fra træstub til træstub eller 
på skævt anlagte fliser. 

EN HAVE FOR 
ALLE SANSER OG 
BEHOV 

Artiklens forfatter havde ikke gynget 
siden barndommen. Linda Kihl med ryg-
gen til og Hans Christian Kirketerp begge 
fra foreningen ”Design for alle” betjente 
gyngen og rampen for Vibeke Baden 
Laursen. Privatfoto.

Musikpavillonen har slaginstrumenter til 
glæde for alle besøgende.

Pavillon med bålplads i midten.

En kortillustration over sansehaven ved 
Christians Have Plejecenter i Solrød 
Strand. 
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Møder du nogen, som 
har en DROPFOD?

Møder du nogen, som har 
DROPFOD?
Dropfod er, når foden
ikke går fri fra gulvet.

Når du anvender en 
Allard AFO, kan den hjælpe dig 
med at opretholde balancen, 
få en bedre gang, gå længere 
strækninger og føle dig mere 
tryg.

Besøg Allard AFO.com  og 
Getbackuptoday.com for at 
læse mere om hvordan andre 
personer har fået hjælp til et 
mere aktivt liv ved at anvende 
en Allard AFO.

Vil I vide mere? 
Kontakt kundesupport 43 96 66 99, 
info@camp.dk
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Din HjælperordningDIT LIV!Vær med!FACEBOOK.COM/DHO.DKDIN-HJÆLPERORDNING.DK

I Din Hjælperordning vil vi til enhver tid kæmpe for menneskers ret til frihed, selvbestemmelse, privatliv og lighed. Fra vores synspunkt muliggør BPA-ordningen netop det, og den er eksistens-grundlaget for rigtig mange mennesker!Men vi er bekymrede... Flere og flere får frataget deres BPA-ordning eller får den måske slet ikke bevilget i første omgang, selvom de ellers opfylder alle kriterier. Hvorfor dette skift?Vi ønsker bevidstgjort - på sam-fundsplan - hvad der sker. Måske ønsker DU at være med?Vi vil dokumentere, hvad BPA- ordningen betyder for det en-kelte menneske. Måske har DU et budskab om BPA-ordningen, som skal med?Tøv ikke med at kontakte os!

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK

I Din Hjælperordning vil vi til enhver tid kæmpe 
for menneskers ret til frihed, selvbestemmelse, 
privatliv og lighed. Fra vores synspunkt muliggør 
BPA-ordningen netop det, og den er eksistens-
grundlaget for rigtig mange mennesker!

Men vi er bekymrede... Flere og flere får 
frataget deres BPA-ordning eller får den 
måske slet ikke bevilget i første omgang, 
selvom de ellers opfylder alle kriterier. 
Hvorfor dette skift?

Vi ønsker bevidstgjort - på sam-
fundsplan - hvad der sker. Måske 
ønsker DU at være med?

Vi vil dokumentere, hvad BPA- 
ordningen betyder for det en-
kelte menneske. Måske har DU 
et budskab om BPA-ordningen, 
som skal med?

Tøv ikke med at kontakte os!


