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i 2019. Så derfor vil der komme noget nyt 
om netværket fx Zoom-møder. Men det 
kan I læse mere om inde i bladet.

Vi er jo så heldige, at man har givet os 
muligheden for ”Den gode oplevelse” fra 
nogle fonde i form af en familieweekend. 
Den blev dog også udsat, men den bliver 
til noget den 12.-14. marts 2021, og I kan 
allerede nu tilmelde jer. Det er en gratis 
oplevelse for familien på Slettestrand.

Kort sagt vil vi også gerne lave noget, 
som kan skabe den glæde og entusiasme, 
som jeg oplevede forleden i hallen. Noget 
som er vigtigt for livskvaliteten, og noget 
som vi alle kan have brug for, nemlig gode 
sociale netværk, hvor man kan være sam-
men med andre, som også har et handicap. 
Et sted, hvor der er lige muligheder for alle.

Jeg blev så glad forleden dag. Jeg var in-
viteret med til første træningsdag på et 
nyt håndboldhold i den lokale hal. Ikke 
fordi jeg skulle være med, men fordi jeg 
via min rolle som handicaprådsformand 
havde været med til at skabe rammerne 
for et Lykkeligahold, og der var tilmeldt 12 
unikke børn til at starte med.

Børnene har hver især deres handicap 
at kæmpe med, så de kan ikke deltage 
på et almindeligt håndboldhold. Men her 
kan de være med, fordi der tages hensyn 
til deres forskellige udfordringer. 

Det var fantastisk at være en del af, og 
jeg selv måtte også lige prøve lidt bold. Jeg 
bruger elkørestol og har meget lidt kraft 
i mine arme, og jeg har en hjælper hele 
døgnet rundt. Men for 20 år siden rendte 
jeg rundt på en håndboldbane og var streg-
spiller. Dengang var jeg ikke handicappet 
og i fuld vigør, men i de sidste 16 år har jeg 
kun kunne sidde på sidelinjen og se på. 
Det har jeg så gjort netop i samme hal, og 
pludselig var jeg på banen igen. Det var 
fantastisk igen at kunne spille. Man bliver 
helt glad indeni, og det var sikkert også 
den følelse, jeg så og hørte fra børnene.

Jeg kan dog ikke blive en del af holdet, 
fordi jeg er for gammel. Men jeg prøvede 
det, og jeg kan glæde mig over, at vi har 
fået sådan et skønt tilbud i en almindelig 
sportsforening, som bare syntes, det var 
en god ide at starte sådan et hold. Jeg 
bliver dog på sidelinjen og kan sidde ved 
dommerbordet, som jeg nu har gjort i 16 
år. Og det er også altid sjovt.

Men tanken om at man kan gå til sport 
eller andet og være en del af et hold og 
have et fællesskab, det er betydningsfuldt 
for alle. Så det er vigtigt, at vi får skabt 
disse oplevelser, og vi kan håbe på, at 
andre sportsforeninger vil sørge for det 

samme. Vores børn vil også gerne have et 
eller andet at gå til, og det med at sidde 
foran computeren, og derigennem få det 
sociale, det er ikke nok. Men det kræver 
meget af os forældre. For vi skal finde ste-
derne, hvor der er noget, og ofte skal der 
køres rigtig langt til et egnet tilbud.

I denne tid er det dog begrænset for 
nogle af vores børn, hvad de kan komme 
ud til. Men det er vigtigt, at de får nogle 
gode sociale netværk.

Det samme gælder for os forældre. I For-
ældrekredsen har vi i længere tid gerne 
ville skabe nogle lokale netværk, desværre 
har COVID-19 sat en stopper for det. Men 
vi vil i gang med at skabe netværk, for det 
er en af de ting, som I medlemmer efter-
spurgte mest i den undersøgelse, vi lavede 

LEDER R R N I E L S E N
G I

AK

T

KO

T

TN

E

PT E R
D

O
E

S
S

N
N

Fo
to

: 
Cl

au
s 

Ha
ag

en
se

n

RI Æ LF DO R E RK E



7FK·nyt – nr. 2 – oktober 2020

sekvotienten, men de gør et stort stykke 
arbejde for at få det til fungere i hverda-
gen. Og Louise er i klub igen. Det faglige 
betyder lidt mindre end det sociale. Vores 
mål som forældre til Louise er selvstændig-
hed og social mestring. Så det værste, der 
kunne ske lige nu, det ville være endnu en 
nedlukning,” slutter Ann Karin Bambjerg.

Brug for kreativitet i hjemmet
Jonna Christensen er mor til Sara, som er 
17 år og går i 10. klasse på en specialskole. 
Familien oplevede, at der blev lukket ned 
fra den ene dag til den anden, så det gjaldt 
om en hurtig omstilling.

”Vi har en lille fordel, min mand arbej-
der til kl. 12, og jeg har aftenvagter, så vi 
kunne skiftes til at være hjemme. Vi var i 
kontakt med skolen og blev også tilbudt 
nødpasning, men på grund af vores flek-
sible arbejdstider og for at undgå smitte, 
så klarede vi os selv. Vi var jævnligt i kon-
takt med skolen, som sendte videoer, og vi 
gik ture i frisk luft, for det er Sara vant til 
fra skolen. Vi skulle også lave gymnastik, 
men det ville Sara ikke, så kravlede hun 
bare ind på sit værelse,” fortæller Jonna 
Christensen.  

FK-nyt har spurgt to mødre, som har døt-
re med handicap, hvordan de oplevede 
både nedlukningen og genåbningen 
af specialskolerne.

Af Bente Rødsgaard

Ann-Karin Bambjerg er mor til Louise på 17 
år, som går på specialskole i 10. klasse, og 
familien har derfor haft både skolelukning 
og genåbning meget tæt inde på livet.

”Nedlukningen var det værste,” fortæller 
Ann-Karin Bambjerg.

”Det trak tæppet helt væk under Louise, 
det var en forfærdelig tid især i starten. 
Hun skulle hverken i skole eller klub, og 
det var svært for hende. Kort efter blev min 
mand sendt hjem med hjemmearbejde, og 
dernæst blev jeg også sendt hjem, og så 
gjaldt det om at få struktur på hverdagen 
for os alle tre,” siger hun.

Skolen tilbød digital undervisning, men 
det fungerer ikke særlig godt for Louise, da 
hun på grund af sit handicap mere er en 
tilskuer end en aktiv deltager, men det var 
dog bedre end ingenting, synes familien. 

”Da skolen åbnede igen, var det  en 
stor succes. Eleverne kom over i nogle 

andre lokaler, end de var vant til, og de 
blev undervist i små grupper med fem i 
klassen. I øvrigt blev udelivet dyrket me-
get mere end tidligere. Det var skønt for 
Louise med de små grupper, men det var 
også mere intenst, de kunne ikke blande 
sig med de andre klasser, men det var vir-
kelig godt for Louise at være i gang igen,” 
konstaterer hun.

Flere i klassen efter sommerferien
Efter sommerferien i august skete der 
endnu et skift, da skolen oprettede en ny 
klasse med 11 elever. Det var ikke godt 
for Louise. ”Før coronaen var de otte og 
sommetider ni elever, men 11 elever, det 
er i overkanten. Der er også mange restrik-
tioner, eleverne må ikke være på kryds og 
tværs i skolen, de skal blive for sig selv i 
klasserne, og de kan ikke komme væk fra 
hinanden. Dengang de var fem i klassen, 
det var det bedste, der havde de det vir-
keligt godt,” fortæller hun. 

De er også flere forældre, der synes, at 
11 elever i klassen er for meget, og familien 
Bambjerg har en rigtig god dialog med 
både Louises lærere og pædagoger. ”Men 
de kan dog ikke stille noget op med klas-

Livet i coronatiden
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På billedet ses Louise sammen med sin far. Hun er i gang med hjemmeundervisning. 
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syntes familien var irriterende, for så var 
de andre elever i fuld gang, når Sara kom.

”Nu er det de gamle rytmer igen. Der 
er kun fire i klassen, og det eneste, der er 
lavet om, det er, at der sprittes mere af på 
skolen. Sara har kørsel til og fra skolen, og 
hun har lov til at lade være med at bære 
mundbind, da hun er multihandicappet og 
ikke selv kan benytte dem. Nu er hun atter 
til kiropraktor og handicapridning, og hun 
selvskader heller ikke sig selv mere,” slutter 
Jonna Christensen.

Meget andet i samfundet lukkede også 
ned, og det betød, at Sara ikke kom til handi-
capridning eller kiropraktor og begyndte på 
at slå og bide sig selv, noget hun ellers var 
holdt op med, efter hun begyndte at få re-
gelmæssige behandlinger af en kiropraktor. 

”Så vi måtte hele tiden finde på noget 
herhjemme. Sara kan godt lide at bage, så 
det gjorde vi en del fx muffins, boller, maza-
rinkage og banankage, men kun en kage af 
gangen, andet kan hun ikke overskue. Jeg 
kom ikke ud at købe ind i flere måneder, 

det gjorde min mand efter arbejde. Skolen 
sendte materialer til os, vi så fx videofilm om 
dyr og natur, og vi sang Kim Larsen-sange, 
så det var også lidt hyggeligt at have Sara 
hjemme og følge undervisningen,” griner 
Jonna Christensen. 

Efter påske åbnede skolen igen. Kiro-
praktorerne åbnede efter ti uger, og han-
dicapridningen efter fem måneder. Men 
indtil sommerferien kom hun hver dag 45 
minutter for sent til skolen på grund af, at 
chaufføren måtte køre med færre børn. Det 
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Undervisningen skete i høj grad via computeren med fx videofilm. Sara nyder at være udendørs.

Sara elsker at bage kager. Her ses nogle af resultaterne.
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Ny app vil hjælpe svage læsere  til mere læseglæde
Mange samtaler med børn, 
forældre og lærere
Projektet om at udvikle Hero tager afsæt 
i Joachims ph.d-projekt og tog fart efter 

Joachim Bingel og Mie Bøgh Arildsen 
har sammen skabt en læseapp, der 
fungerer som en udvidelse til din Goog-
le Chrome browser. Mie er ordblind, og 
Joachim er sprogforsker. Appen kan 
hjælpe med svære ord og finde syno-
nymer, som er lettere at forstå.

Af Mie Bøgh Arildsen og Joachim Bingel 

Appen Hero er baseres på kunstig intel-
ligens. Vi har udviklet den, fordi vi vil 
hjælpe svage læsere, så de selv kan læse 
og ligestilles med deres medborgere. Læ-
seudfordringer kender vi begge fra vores 
eget liv, Mie i kraft af hendes ordblindhed, 
og Joachim oplevede udfordringerne, da 
han som tysker skulle lære dansk. 

20% af danskerne er svage læsere, og 
det er altså ikke et resultat af, at 20% af 
danskerne er dovne. Nej, bag de 20% står 
mere end 1.000.000 menneskeskæbner 
som af forskellige årsager ikke har knæk-
ket læsekoden.

Visionen bag Hero er at fremme læse-
glæde og skabe selvstændighed til alle 
svage læsere. Vores løsning er mere end 
blot et stykke software, den er en filosofi 
om, hvordan man løfter sig fra at være 
demotiveret af sine vanskeligheder til at 
føle motivation og selvstændighed. Vores 
app kan downloades på www.heroapp.ai.    

 
Et professionelt skæbnemøde 
blev til appen Hero
Vores projekt og udvikling af Hero 
skyldes det, man kan kalde et 
professionelt skæbnemøde. Vi 
blev introduceret af en fælles 
ven, og kort tid efter satte vi 
det fælles mål at bringe læse-
glæde tilbage til hverdagen og 
skabe ligestilling for alle svage 
læsere. 

Mie er ordblind, og med sig har 
hun historier om en barndom, som var 
præget af handicappets begrænsninger. 
Som barn ønsker man ikke at skille sig ud, 
derimod ønsker man at være præcis som 
ens kammerater. Og hun mindes alle de 

gange, hvor hun mærkede ensomheden og 
afmagten over at stå med sin ordblindhed, 
et problem som kunne koste hende sine 
drømme for fremtiden.

Det var som sagt et professionelt 
skæbnemøde, da vi mødtes. Joachim er 
specialiseret i sprogteknologi og har i sit 
ph.d.-projekt ved Datalogisk Institut på 
Københavns Universitet udviklet en tek-
nologi, som kan simplificere enhver digital 
tekst. Med den teknologi kan en svag læser 
nu læse blandt andet nyhedsartikler og 
Facebook opdateringer, som de før ikke 
har kunnet læse. Har du downloadet Hero, 
kan du, når du møder et ord, du ikke kan 
læse eller forstå, klikke på ordet, og det 
erstattes straks med et lettere ord.  

Sammen repræsenterer vi en indgå-
ende forståelse og indsigt i problemet 
og den viden, som der kræves for at løse 
problemet. 
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Når Hero erstatter ord, gør den det i tre trin:

1.  Hero afgør, hvilke ord som er svære  i 
en tekst. Det kan den kun, fordi vi har 
afdækket, hvilke ord som er svære for vo-
res målgruppe og med den viden trænet 
Hero.

2.  Herefter udpeger Hero mulige synony-
mer til de svære ord, dvs. erstatninger, 
som betyder det samme, men er nem-
mere. For eksempel kunne ordet “nød-
vendigheder” blive erstattet med “krav”. 

3.  Mulige synonymer er dog meget kon-
tekstafhængigt og derfor en svær op-
gave. I nogle situationer kan man er-
statte “arbejde” med “værk” (fx. Hendes 
arbejde er berømt i hele verden.), mens 
andre gange kan man det ikke, fordi 
“arbejde” også kan bruges i konteksten 
“Hans arbejde er at undervise”.  Hero er 
banebrydende på den måde, at den kan 
afgøre, hvornår en erstatning passer ind 
i konteksten. Det er blevet muligt efter 
nogle større gennembrud i sprogtek-
nologien, som hjælper os med at opnå 
gode resultater, og sikre at de fleste er-
statninger er korrekte i konteksten.

Sprogmodellen, eller den kunstige intelli-
gens om man vil, som bruges til at afgøre, 
hvilke ord som er svære, er i starten fælles 
for alle brugere. Men vi er alle sammen 
meget forskellige – også i forhold til hvilke 
ord, som er svære for os.

En væsentlig funktion ved Hero er, at 
den lærer brugeren og dens helt individuelle 
læseprofil at kende. Hver gang du beder 
Hero om at erstatte et ord i en tekst, bliver 
Hero en smule klogere på dig og finder der-
for snart ud af, hvor langt et ord må være, 
inden det bliver for svært for dig, eller om du 

er tryg ved franske fremmedord. Sprog-
modellen, som finder de svære ord, er 

således personaliseret, og hver eneste 
Hero-bruger får derfor en individuel 

hjælp og støtte. 

vores første møde. Vi har rejst rundt på 
skoler i hele landet og indsamlet informa-
tion om, hvad det betyder at være en svag 
læser. På vores rejse har vi hørt børn og 
unge berette om ensomhed, stress, usik-
kerhed og lav motivation. Vi har talt med 
forældre, der fortvivlet søger løsninger, 
der kan hjælpe deres børn, og engagerede 
lærere, der forsøger at skabe både interne 
elevfællesskaber og nye kreative undervis-
ningsmetoder. 

Et hjælpemiddel, der hjælper med 
ligestillingen
Hero virker som briller til en svagtseende, 
den tilpasser automatisk digitale tekster 
til brugerens individuelle læseniveau og 
ligestiller således brugeren, så de kan læse 
en tekst, der ellers ikke var muligt for dem 
at læse. Vi håber dermed at beskytte vo-
res brugere fra nederlagets demotiverende 
følgesvend.

Vi har brugt det sidste halve år på at 
forfine vores løsning i tæt samarbejde med 
svage læsere og omsorgspersoner omkring 
dem. Vi har fået økonomisk støtte fra In-
novationsfonden, og sammen med den So-
ciale Kapitalfond arbejder vi på at præcisere 
vores mål for social impact.

I løbet af det sidste halve år er Hero ble-
vet et hjertebarn, som vi inderligt håber kan 
gøre gavn, skabe læseglæde og selvstæn-
dighed for de 1.000.000 danskere, som er 
svage læsere.

Teknologien bag Hero
Læseværktøjet Hero bygger på nyeste 
udviklinger inden for sprogteknologi og 
kunstig intelligens. Ved et klik kan en bru-

ger af Hero få et ord erstattet, men den 
bagvedliggende teknologi 

er langt fra så simpel. 

Ny app vil hjælpe svage læsere  til mere læseglæde

◀  Joachim Bingel og Mie Bøgh Arildsen 

har opfundet en app til gavn for 

personer med læsevanskeligheder.
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Sondemåltider af rigtig 
mad – hvorfor og hvordan?

normalitet ikke længere føltes realistisk. 
Tilbage sad vi midt i kaos, omringet af 
velmenende sundhedsfaglige personer, 
der kunne fortælle, hvordan man indgav 
sondeernæring, udskrev grønne recepter 
og kendte til bivirkninger af epilepsime-
dicin. De vidste desværre også, at det var 
almindeligt, at børn som Otto ikke kunne 
finde ro og sove.

Som en af flere reaktioner på uvisheden 
uddannede min mand og jeg os indenfor 
fysio- og ergoterapi. Vi læste artikler om 
hjernens dele, og hvilken funktion de har og 
ikke har, når de ikke er som ventet. Og om 
epilepsi. Om ernæring. Og søvn. Både Otto 
og vi forældre var udmattede efter måneds-
vis med gråd og skrig gennem hele natten 
og uden udsigt til forbedring. 

Otto var ikke i trivsel og udviklede sig 
langsomt. Blandt andet kunne han ikke 
være med, når vi andre spiste. I vores fa-
milie er glæden ved at være fælles om mål-
tiderne stor, og det fyldte meget, at Otto 
ikke kunne være en positiv del af noget så 
vigtigt i vores hverdag. 

Af Line Lindhardt Pedersen, ingeniør, 

mor til Otto på fem år som er sondeernæret. 

Fotografier: Marie Brandt.

Blandt pårørende til sondeernærede optræ-
der begrebet blendet sondemad stadigt 
hyppigere. Der findes endnu ikke et færdig-
lavet sondemadsprodukt bestående ude-
lukkende af rigtig mad på det europæiske 
marked, selvom både sundhedspersonale 
og pårørende efterspørger et alternativ til 
den sondemad, vi kender i dag.

Sondemad af rigtig mad 
gjorde en forskel i familien 
Kan det lade sig gøre at lave sondemåltider 
af rigtig mad, som passer til de nærings-
behov, de sondeernærede har, - uden at 
gå på kompromis med alt fra viskositet til 
brugervenlighed? Hvilken betydning har 
det for pårørende at servere måltider for 
den sondeernærede, som de selv finder 
indbydende? Kan sondemåltider af rigtig 
mad skabe måltidsglæde for både sondeer-
nærede og pårørende? Som mor til en mul-

tihandicappet og sondeernæret dreng har 
jeg oplevet, hvordan sondemåltider af rigtig 
mad har ændret min søns og min families 
trivsel. Jeg vil her dele mine erfaringer på 
godt og ondt - op til lanceringen af mine 
færdiglavede sondemåltider af rigtig mad.

Otto blev født en dag i maj i silende regn-
vejr. Alt var normalt - og kaotisk, som det 
er med spædbørn, indtil en børnelæge i juli 
samme år konstaterede, at Ottos hoved ikke 
voksede som ventet, og at han formentlig 
havde et ”syndrom”. Jeg glemmer aldrig 
den dag. Eller den del af et sekund, det tog 
hende at sige ”syndrom”.  

I den efterfølgende tid sammen med 
Otto blev normaliteten stille og roligt ud-
visket, og kaosset overtog det meste af 
vores dagligdag. Otto udviklede sig ikke 
som ventet, og hver dag øvede vi os i ikke 
at have almindelige forventninger til frem-
tiden for vores lille dreng.

Knuste drømme og dårlig trivsel
Da Otto som etårig fik anlagt gastrosto-
misonde, kan jeg huske, at drømmen om 

Artiklens forfatter er mor til et 
barn med handicap, der skal 
have sondemad, og hun har 
gjort sig mange tanker og 
erfaringer med hjemmelavet 
sondemad. Det har nu mun-
det ud i, at hun sammen med 
en klinisk diætist har skabt sit 
eget firma med blendet son-
demad af naturlige råvarer.

Line Lindhart Pedersen har gode erfaringer med hjemmelavet sondemad.
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komme til konsultation og diskutere en ny 
ingrediens, idé til højnelse af energiindhold 
eller en ny favorit-mad, som Otto kunne 
smage med munden. Og det virkede. Både 
for Otto og for mig. Følelsen af at være med 
til at vende Ottos og familiens mistrivsel til 
trivsel var ny og gav en fornyet glæde og 
positiv tilgang til forældreskabet. Og så gav 
følelsen mig mod på at give andre forældre 
med sondeernærede børn samme mulighed 
for den gode madoplevelse sammen med 
deres børn.

I starten var anlæggelsen af sonden en 
sorg, men samtidig også en stor lettelse. 
Måltider skulle ikke længere tage flere timer 
og være en kamp. Inden for en måned næg-
tede Otto at spise oralt og måltidsglæden, 
som vi andre kender den, var ikke at finde 
hos Otto længere. 

Specialeprojekt blev en øjenåbner 
Om natten, når Otto var vågen og skreg, 
tog jeg ørepropper i og researchede om 
sondeernærede børn på amerikanske hjem-
mesider. Jeg kunne læse om blendet mad, 
og hvordan mange pårørende oplevede, 
at måltidet blev ”normaliseret,” når de gav 
blendet sondemad. Der skulle gå næsten et 
år, før vi kastede os ud i at lave vores egen 
sondemad. Vi var bekymrede for, om Otto 
ville få den påkrævede mængde energi, vi-
taminer og mineraler. Samtidig var vi usikre 
på, hvorvidt vi kunne få maden igennem 
slangen eller endnu værre, om sonden ville 
stoppe til. Endeligt vidste vi ikke, hvordan 
vi skulle overbevise vores diætist og læger 
om, at blendet mad var det rigtige for Otto.

Den første redning kom, da vi fik mu-
lighed for at være med i et specialeprojekt 
om blendet sondemad med studerende 
fra Institut for Idræt og Ernæring, Køben-
havns Universitet på Rigshospitalet. Efter 
seks uger med blendet sondemad var vi 
solgt. Vi kunne dufte Ottos mad og havde 
endda selv lyst til at smage på den – og 
det samme havde Otto selvfølgelig også. 
De små sejre gav mig mod på mere, og jeg 
hentede data fra Frida fooddata og skabte 
min egen næringsberegner ud fra de rå-
varer, vi brugte. I fødselsdagsgave fik jeg 
en labelmaskine til at printe deklarationer 
til Ottos mad. På denne måde havde jeg 
helt styr på, hvad han fik, og hvornår han 
fik det. Sammen med børnehaven lavede 
vi et skema, hvor alle kunne skrive ind, 
hvor meget mad, væske og oral stimula-
tion Otto fik.

Måltider blev udviklet i samarbejde 
med diætister
Samarbejdet med vores faste diætister på 
Hvidovre hospital blomstrede, og udover 
at tale næring, kalorier og vægt fandt jeg 
igen overskud til at tale om måltidsglæde, 
smagsprøver og udvikling af Ottos oralmo-
torik. Den støtte, vi fik, udviklede sig til et 
samarbejde, hvor jeg kom med ideer, og 
diætisterne kom med forbedringsforslag 
og korrektioner. Jeg glædede mig til at »

Producerede sondemåltider: 
• Hirsegrød
• Omelet med grønt
• Laks med quinoasalat 
• Kylling i karry 

Måltider, som ligner dem, resten 
af familien spiser til morgen-, mid-
dags- og aftensmad. Hvis måltiderne 
spises ligeligt i løbet af en dag, har 
de et bredt indhold af mikronærings-
stoffer, kulhydrater, fibre og amino- 
og fedtsyrer, præcis som almindelig 
varieret kost. 

•  Måltiderne er forholdsvis energi-
tætte. 

•  Måltiderne har et bredt nærings-
indhold.

•  Der er desuden arbejdet for at 
sikre ensartet viskositet. 

Alle måltider er tilsat fødevarer eller 
krydderi, som giver smag og aroma. 
Farverne på måltiderne afspejler de 
farver, vi normalt vil forbinde med 
det enkelte måltid. 

Proteinkilderne i måltiderne er pri-
mært æg, laks, kylling, nødder og 
kerner.

Måltiderne er udviklet ud fra an-
befalingerne i Nordic Nutrition Re-
commendations og Sundhedssty-
relsens anbefalinger om en sund og 
varieret kost. 

Måltiderne er udviklet i samarbejde 
med diætister.

Naturlige råvarer omskabes til sondemad.
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” Vi kender flere og flere forældre til son-
deernærede børn, som ønsker at give 
blendet mad, men mangler et trovær-
digt, standardiseret produkt, som vi 
som diætister kan stå inde for. Med de 
færdiglavede måltider ved vi, hvad ind-
holdet er – hver gang, og kan rådgive de 
pårørende ud fra det. Diætist med 18 års 
erfaring, Region Hovedstaden. 

Sondemad, som alle har lyst til at 
spise 
Det næste halve år brugte jeg på at tale 
med diætister og pårørende og specificere 
strategien for udviklingen af min sonde-
mad. Øverst på listen skrev jeg: ”Sonde-
måltider”. Jeg læste og fordybede mig i 
anbefalinger til indhold af mikronærings-
stoffer, aminosyre- og fedtsyresammen-
sætning og i anbefalingerne til en sund 
og varieret kost. Jeg fordybede mig i mit 
regneark og koblede det sammen med 
Fødevareinstituttets database. Til min 
liste tilføjede jeg: ”Energitæt,” ”Naturlige 
fibre,” ”Fuldgyldighed,” ”Viskositet” og 
”Samarbejde med familier”.

En del af min strategi var at samarbejde 
med familier med sondeernærede børn, 
som havde interesse for sondemåltider af 
rigtig mad. På kort tid fik jeg kontakt til 
20 familier. Jeg spurgte til næringsbehov, 

Håndtering og hygiejne 
Måltiderne er tilberedt, pureret og 
nedfrosset. Når måltidet skal ind-
gives, skal det optøs og opvarmes 
til stuetemperatur i vandbad eller 
mikroovn under omrøring. Hvis hele 
måltidet ikke gives, kan det opbeva-
res i køleskabet i 24 timer, såfremt 
det ikke er opvarmet til mere end 
+5˚C. 

ønsker om laktose- og glutenfrie diæter og 
økologi. Da jeg samlede svarene, var det 
tydeligt, at alle forældre havde et fælles 
ønske: At kunne give sondemåltider, de 
selv havde lyst til at spise. Jeg skrev det 
på min liste sammen med ”Sensoriske 
indtryk,” ”Fællesskab” og ”Lovgivning til 
Fødevarer til særlige medicinske formål”. 

Glæden ved at give rigtig mad, 
som vi kender og forstår
Jeg er ofte blevet spurgt af både diætister 
og forældre til et sondeernæret barn, om 
jeg er bange for at fejlernære Otto. I begyn-
delsen var mit svar et rungende ja! Men 
da jeg, efter at have regnet på hundreder 
af måltider, så småt var ved at slippe fri 
af ”undervægtspsykosen” og tænkte klart, 
slog det mig, at Otto er ét af de mest vel-
ernærede børn, jeg kender. Jeg skriver det 
uden at blinke. Han spiser kylling, grønkål, 
blåbær, gulerødder, bananer, svesker. Og 
fisk minimum én gang dagligt. Chips og 
slik har jeg aldrig prøvet at blende, så det 
kender han ikke. Sodavand drikker Otto 
dog med stor glæde af sin sugerørskop. 
Og gudskelov for det. 

I dag er Otto en glad dreng i trivsel. 
Vores måltider er mere rolige og ”normale” 
– eller så rolige som måltider kan være i 
en børnefamilie med en dreng på fem år. 

Gennemsnitligt 
næringsindhold pr. 100 g
Energi 100-119 kcal
Fedt (39-40%) 4,3-5,1 g
Heraf
Mættede fedtsyrer 0,4-0,8 g
Enkeltumættede fedtsyrer 1,4-2,5 g
Flerumættede fedtsyrer 1,1-1,6 g
Kulhydrat (44-50%) 10,4-13,7 g
Heraf
Sukkerarter 2,8-6,2 g
Laktose <0,01 g
Protein (11-16%) 2,9-4,0 g
Salt 0,1-0,2 g
Heraf natrium 0,09-0,1 g
Kostfibre 1,01-1,77 g
Vand 75,0-79,2 g

Otto er godt tilfreds med sin mors sondemad.
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Rigtig mad for alle 
– også dem med sonde 
Jeg tror på, at sondemåltider af rigtig mad 
kan standardiseres således, at vi sikrer et 
ensartet og tilstrækkeligt næringsindtag 
i stedet for at lade pårørende i stikken 
med selv at udvikle sondemåltider. Det 
kræver samarbejde fra flere sider; bl.a. di-
ætister, som skal kunne se det gode i den 
blendede sondemad, men også myndig-
hederne, som skal tage stilling til, om de 

udviklede produkter kan kategoriseres på 
lige fod med de produkter, der findes på 
markedet i dag.  

Jeg drømmer om, at sondemåltider af 
rigtig mad skal være for alle. At sondeer-
næring ikke skal være endnu en ting, der 
skal indgives ligesom medicin o.l. i løbet 
af en dag. Det skal være et måltid med alt, 
hvad det indebærer.

Artiklen har tidligere været bragt i bladet ”Diætisten”.

Line Lindhardt Pedersen, ingeniør, og klinisk diætist Pia Overgaard Bjørn har 
startet et samarbejde og skabt Bellyfood.dk – som beskæftiger sig med 
hjemmelavet sondemad. Indtil videre er de i opstartsfasen. 
Find mere information på Bellyfood.dk.

Otto er en glad dreng, som trives i sin familie.
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Odense ZOO
En af de udflugter, vi kom på i løbet af 
sommeren, var en tur i ZOO. Lige inden 
Danmark lukkede ned i marts, var Jakob og 
jeg på udflugt til Odense ZOO med nogle 
børn fra hans klasse, det var så hyggeligt. 
Det var en ganske almindelig tirsdag for-
middag, og der var ikke ret mange men-
nesker. Det store mål var Oceanium, hvor 
børnene kan opleve det sansemæssige 
skift fra varme til kulde, og Jakob elsker at 
være der. Han elsker vand, fisk og vanddyr 
i alle former, størrelser og farver. 

Det var simpelthen sådan en hyggelig 
tur med hans yndlingslærer og to andre 
børn, hvoraf den ene af dem er en af dem, 
Jakob er meget glad for. Læreren fik lige 
knipset et billede, hvor Jakob går hen og 
står helt tæt på sin klassekammerat, og 
det ser ud som om, at han hvisker noget 
til ham. Det var bare så fedt. Udflugten 
varede lidt over en time, turen er nøje plan-
lagt og ruten tilrettelagt, hvilket passer 
rigtig godt til denne gruppe børn. 

Så min mand og jeg syntes, at vi ville 
gentage succesen og booke en tid i Odense 
ZOO i sommerferien, og ved 17- tiden, så 
tænkte vi, at der ikke var så mange. Og da 
man skal booke en tid, så regnede vi med, 
at parken ikke ville være overfyldt. Men der 
var mange mennesker. Rigtig mange. Og vi 
fik et chok over, at Jakob åbenbart var en 
attraktion! Vi hørte flere bemærkninger: ”Se, 
lige den der dreng!” ( Jakob sidder i en stor 
klapvogn, da han ikke kan gå lange distancer 
selv ). ”Se, den store dreng har sut!” ( Jakob 
bruger stadig sin sut i situationer, hvor han 
har brug for trøst eller tryghed ). Vi fik mange 
lange blikke både fra børn og voksne.

Børnene kan man måske forstå, men fra 
voksne? Granskende, gloende, nysgerrige, 
forundrede, intense blikke og uden smil. 

Mai-Brit Vester er mor til Jakob og Emma 
og er gift med Jesper. Det har været 
en stille sommer, og når de færdes 
sammen som familie, så ser folk lidt for 
nysgerrigt på Jakob.

Tekst og foto af Mai-Britt Vester

Det har været en anderledes sommer i år. 
Mere stille. Coronavirussen har formået at 
stilne alle stemmer, alle aktiviteter og selv 
de allermest almindelige gøremål er ikke 
længere helt så almindelige. Det gælder i alle 
hjem for tiden, tror jeg – og også her hos os.

Ingen ferierejser
Normalt byder sommeren på en charter-
rejse for Jesper, Emma og farmor, mens 
Jakob og jeg er hjemme sammen med 
mormor og vovsen Zimba i vores trygge 
rammer, men i år måtte de blive hjemme, 
og hver en lille udflugt skulle gennemtæn-
kes. Det er vi vant til her, men det føles 
anderledes i år, fordi man ikke kun skal 
tænke på: Hvor mange mon der er, der hvor 
vi skal hen, hvad skal vi pakke til turen, 
hvor længe mon vi kan være der, og hvad 
er nødplanen? Vi har altid mange hensyn, 
vi skal tage, når vi bevæger os ud på grund 
af Jakobs sarthed, men nu er der endnu 
flere hensyn at tage. Blandt andet vores 
og Jakobs helbred. 

Sommer sammen
med corona

Jesper er far til Jacob. Her er familien på udflugt. 
Sommeren har været lidt stille.

Familien har nydt sommeren.
 og været en del udendørs.
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Specialdag for børn med handicap 
og deres familier
Jeg fik lige den en tanke, at hvor kunne 
det være fedt, hvis man kunne få fx Oden-
se ZOO med på at lave en dag kun for os 
specielle familier, vores pårørende osv. 
Det gad jeg godt. For nogle gange kunne 
man godt tænke sig at kunne gå rundt 
uden at blive overbegloet. Forhåbentligt 
sker det engang, at verden ikke ser på 
mennesker med handicap, som nogen 
der er anderledes, forkerte og mærkelige 
– som dyr i ZOO, man må glo på. Jeg 
håber, at samfundet ændrer sig. Engang. 

Hvis der havde været smil, så ville det have 
hjulpet lidt, men det var der ofte ikke.

Vi endte med at søge ly nede ved nogle 
fugle, og selvom vi efterhånden har ople-
vet lidt af hvert, så blev jeg simpelthen så 
ked af det, fordi jeg var totalt uforberedt 
på det her. Jeg troede, det ville blive en 
hyggelig tur.

Jakob havde det pragtfuldt
Jakob hyggede sig – gudskelov – for han 
ser ikke folks uhøflige blikke, han kigger 
på de fine fisk og vandet, og i virkelighe-
den burde vi gøre det samme. Det talte vi 
om, da vi kom hjem. Man burde lade være 
med at kigge på folk, men koncentrere os 
om Jakob, der nød sin tur i ZOO. Normalt 
plejer jeg at være ligeglad, men det her 
ramte mig, fordi jeg ved, at det kun bli-
ver værre fra nu af. Jakob vil stikke mere 
ud fra normen, fordi han bliver højere og 
mere højlydt, men stadig har brug for 
de hjælpemidler, som børn har brug for.

Ny strategi – jeg vil lære af Jakob
Men nu har jeg sundet mig. Og ved I 
hvad? Fra nu af vil jeg ikke se på folk, når 
de glor på Jakob eller os. Jeg vil koncen-
trere mig om at kigge på Jakob og hans 
glade ansigt, som nyder at se på de fine 
nye ting omkring ham, for han er blevet 
mere modig, åben og nysgerrig, og der er 
ikke nogen, der skal gøre os kede af det. 
Vi har lige så meget ret til at være her 
og være i Odense ZOO – som alle andre! 
Uden at blive overbegloet. Jeg har en 
bekendt, hun har også en søn, der har et 
handicap, og hun er mere hård, hun kan 
godt finde på at spørge folk, der kigger 
uhøfligt: ”Undskyld, hvad glor du på?” 
For så bliver folk ofte flove, men jeg gider 
ikke den konfrontation med et menneske, 

som jeg aldrig kommer til at se igen. Jeg 
tænker, man vinder mere ved at ignorere 
folk, der kigger grimt på en, man skal ikke 
lade dem få lov til at ødelægge ens glæde. 
Fremover vil jeg bare smile endnu mere 
og tale endnu højere til Jakob, når jeg 
kan fornemme, der er nogen, der kigger.

Og det skal I også gøre. For vi er stolte 
af vores børn, vi skammer os ikke, men vi 
bliver kede af, når folk glor mærkeligt på 
os, men tag ikke fejl: Vi er meget heldige, 
for når man har et barn med specielle 
behov, så får man et specielt liv med mas-
ser af nuancer, følelser, kringelkroge og 
snoninger, som andre aldrig får at se. Vi 
ser magiske ting, små ting, smukke ting, 
og der er mange af os. Vi er ikke alene.

Jakob og hans far 
ser på giraffen i Odense ZOO.

Jakob elsker
at se på dyr.
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Smart lille robot fik Maria tilbage i fællesskabet 
og hjalp på både humør og motivation
Af Søren Thure Milkær

Da eleverne i 9.a på Højelse Skole i Køge 
Kommune endelig fik lov til at komme i 
skole igen efter forårets nedlukning, mang-
lede der én. En af deres klassekammerater 
var nemlig nødt til at blive hjemme.

Maria Frydendall Balleby lider af den 
kroniske sygdom cystisk fibrose, som blandt 
andet giver nedsat lungefunktion, usikker-
hed i forhold til eventuelle langtidsvirknin-
ger og øget risiko for komplikationer, hvis 
hun bliver smittet med virussen Covid-19. 
Derfor var det for risikabelt for Maria, at 
komme ud blandt andre, så længe der ikke 
var bedre styr på den virus, som har vendt 
op og ned på vores allesammens hverdag.

Så nu sad hun derhjemme, når de an-
dre var i skole, og kunne enten kigge med 
gennem kameraet i lærerens computer el-
ler læse sig til, hvad der var blevet lavet i 
løbet af dagen. Dårligt for humøret. Skidt 
for lysten til at følge med i undervisningen.

“Hun sagde meget direkte til mig, at 
hun syntes, det var demotiverende at have 
så meget pc-undervisning og at være så 
meget alene,” husker Marias mor, Helle 
Berendt Frydendall.

Var straks med på ideen
9.a’s klasselærer, Malene Søltoft Pedersen, 
var opmærksom på, at Maria sad hjemme 
på sit værelse og følte sig mere og mere 
udenfor klassens sociale fællesskab. Klas-
selæreren havde hørt om en ny opfindelse, 
som muligvis kunne gøre en stor forskel: 
En lille smart robot udviklet af det danske 
firma Shape Robotics i tæt samarbejde med 
blandt andet Rigshospitalets Børnecance-
rafdeling.

Robotten hedder Fable Connect, og er 
en såkaldt tele-prescence robot. “Tele” fordi 
man kan styre den på afstand med sin mo-
biltelefon eller ved hjælp af piletasterne på 
en computer. “Prescence” betyder at være 
tilstede. Og det er lige præcis den følelse, 
robotten giver: Den har hjul, så den, der 
styrer, kan bevæge sig rundt. Og den har 
en smartphone sat fast på forsiden, så den, 
der styrer, kan både se, høre og tale med. 
Næsten som at være der selv.

Maria var straks med på ideen, da hen-
des klasselærer fortalte om den lille nye hjæl-
perobot. Hun blev glad og var spændt på at 
prøve, hvordan robotten virkede i praksis.

Flere informationer 
Fable Connect er udviklet af Dan-
ske Shape Robotics. Du kan læse 
mere om både robotter og firmaet 
på https://www.shaperobotics.com/
da/connect

En robot kan sagtens være en sidekammerat i skolen.

▲  Maria og hendes mor, syntes det var godt, 
at en robot kunne gøre hverdagen bedre.

Pr
es

se
fo
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En uge før skoleåret sluttede, vurderede 
skolen og Marias familie, at det var sikkert 
nok for hende at møde op i klassen. Dermed 
fik hun heldigvis alle afslutningsfestlighe-
derne med - og nåede også lige at møde 
sig selv. På en måde i hvert fald. For på 
skolen stod den lille Fable Connect-robot.

 “Jeg havde jo ikke set den før, så det 
var lidt mærkeligt. Men også sjovt at se, 
hvordan de andre havde set mig, i al den tid 
jeg ikke havde været i skole. Det var fedt at 
se udefra, hvor godt det egentlig fungerer 
for dem, der er i den anden ende. Jeg havde 
jo kun set det hele inde fra skærmen,” siger 
Maria, som nu er godt i gang med et år 
på efterskole, hvor hun giver den gas på 
en Adventure-linje med klatring, kajak, 
mountainbikes og vandreture.

Lille hjælper gjorde en stor forskel
“Jeg syntes med det samme, at det lød 
som en rigtig god ide med en robot, jeg 
selv kunne styre. Jeg tænkte, at på den 
måde kunne jeg være mere med i klassen 
hjemmefra. I stedet for bare at sidde og se 
med over sådan noget som FaceTime eller 
Zoom,” siger Maria.

Heldigvis levede den lille nye tele-pre-
scence robot, som skolen og Maria havde 
fået mulighed for at låne, op til forvent-
ningerne.

“Det hele blev pludselig lidt mere livligt,” 
husker Maria. “Det er en virkelig god ide, 
fordi det giver mere frihed. Jeg kunne for 
eksempel bedre være med til gruppear-
bejde, det blev næsten som normalt, de 
andre tog mig jo bare med og stillede mig 
på bordet. Med robotten kunne jeg også 
bevæge mig rundt nede på gulvet, eller 
på asfalten og græsarealerne i frikvarte-
ret, hvor mine veninder tog mig med ud, 
så jeg kunne trille rundt og være med der, 
hvor de var.”

Blev gladere og blomstrede op igen
Marias mor kunne hurtigt mærke forskel 
på sin datters humør.

“Hun var meget begejstret, hun blev 
gladere og blomstrede op igen. Det gjorde 
virkelig en stor forskel, fordi hun pludselig 
følte sig som en del af fællesskabet. Og jeg 
var dybt imponeret over, at hun bare sad 
og styrede robotten henne på skolen med 
piletasterne på sin laptop,” siger Helle Be-
rendt Frydendall.

“Robotten var jo det nærmeste, Maria 
kunne komme på at være i skole selv - uden 
at være der. Hun følte, at hun var der, fordi 
hun kunne snakke med dem allesammen og 
selv bestemme, hvor hun ville trille rundt. 
Det er guld værd. Det er det altså bare.”

Hos opfinderne, Shape Robotics i Farum, 
er de selvfølgelig glade for, at den udlånte 
robot har fungeret så godt for Maria og hen-
des klassekammerater. For hele filosofien 
bag den lille robot er netop, at den gerne 
skal hjælpe på både humør, motivation og 
fællesskabsfølelse hos mennesker, der af 
den ene eller anden grund ikke kan være 
fysisk til stede og ellers er henvist til at 
være alene og isolerede hjemme eller for 
eksempel på et hospital eller en institution.

“Det betyder meget for os, at vi kan se, 
at det vi har tænkt og udviklet rent faktisk 
virker og kan hjælpe elever med at komme 
tilbage til deres klassekammerater og læ-
rere, fordi de kan bevæge sig frit rundt, 
deltage mere aktivt og ligeværdigt i under-
visningen og være mere med i de forskellige 
sociale aktiviteter, siger Shape Robotics’ 
direktør, David Johan Christensen, som 
har flere eksempler på, hvor robotten kan 
være nyttig:

“Den er ret nem at transportere og vejer 
ikke mere end cirka et kilo, så den kan jo 
også bruges til legeaftaler uden for skole-
tid. Eller til at tage en elev med, der ellers 
ville være forhindret i at komme på tur, på 
museum eller med til noget andet sjovt, 
det ville være rigtig ærgerligt at gå glip af”.

Videre på eventyr 
efter dimissionen
Aftalen mellem robot-opfinderne hos Shape 
Robotics og Højelse Skole var, at skolen 
kunne låne den lille Fable Connect--robot 
indtil sommerferien, så Maria kunne bruge 
den, indtil hun var færdig med 9.-klasse. 
Og hvis hun så stadig sad derhjemme, når 
det blev tid til afslutning og dimissions-
fest, var det aftalen, at en af klassekam-
meraterne ville tage robotten - og dermed 
Maria - med.

Teknologi for Alle
Fable Connect er et godt eksempel 
på, hvordan innovative teknologiske 
løsninger kan skabe inklusion.

Med initiativet ”Teknologi for 
Alle,” sætter Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU), og innovations- 
og iværksættermiljøet DTU Skylab, 
fokus på tilgængelighed og univer-
selt design som en naturlig del af 
udviklingen af nye bæredygtige 
teknologiske løsninger.

Fortæl om en udfordring til DTU
Har du en udfordring med inklusion 
og tilgængelighed, og vil du være 
med til at skabe fremtidens inklu-
derende teknologi? Så vil DTU Skylab 
gerne høre fra dig! 

Kontakt projektkoordinator Line 
Nykjær Johansen på linejo@dtu.dk 
for at bidrage med en udfordring eller 
læs mere her:
https://www.skylab.dtu.dk/
programmes/technology-leaving-
no-one-behind

Via robotten kan en elev, som er hjemme, deltage i gruppearbejde.Pr
es
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Boganmeldelse

Mor forfra – fortællinger om at 
blive mor til et barn med handicap 

I bogen beskriver mødrene deres børns 
handicap, deres kampe for deres børn og 
for at få familielivet og arbejdslivet til at 
fungere. For mange lykkedes det, for andre 
medfører det skilsmisser og arbejdsløshed. 

Børnenes handicap er meget forskel-
lige, det er fx klumpfødder, udviklings-
hæmmet, spasticitet, kromosonfejl, Downs 
syndrom og multihandicappet. 

Kærlighed og barske erkendelser
Fortællingerne er stærke og rummer både 
mange bekymringer, men også meget 
kærlighed. Mødrene elsker deres børn, 
og de lærer efter chokket og de bristede 
forventninger at sætte pris på det barn, 
de har fået.

En mor til et barn med Downs syndrom 
beretter, at hun ved, at der skannes og 
frasorteres fostre i et væk, og det finder 
hun skræmmende. En dag ser hun en 
lille pige med Downs syndrom på en ung 
fars arm og tænker: ”Ja, de findes stadig. 
Hvor er det skønt.”  Hendes opfordring 
er, at man skal give sig tid til at kende et 
alternativt begavet menneske, for alt ved 
dem er ægte. Ægte vrede, ægte sorg, ægte 
glæde, hun synes, det er en stor gave at 
kende et så autentisk menneske.

Opsummerende kapitel af en 
psykolog
Til sidst i bogen er der et sammenfattende 
kapital skrevet af psykolog Lotte Munk-
holm Højfeldt, som er ansat ved Familie 
Fokus, Specialrådgivningen ved Institut 
for Kommunikation og Handicap i region 
Midtjylland. Hun er selv mor til et barn 
med handicap og har via sit arbejde talt 
med mange forældre om at få et barn med 
handicap. 

Ifølge hende er der også elementer, der 
går igen, også selvom alle forældre ikke 
er ens. En sætning hun har hørt ofte er: 
”Jeg elsker mit barn inderligt, samtidigt 

Hvordan opleves det at blive mor til 
et barn med handicap? Det giver 16 
kvinder deres meget forskellige og in-
dividuelle bud på, men der er mange 
fællestræk.

Af Bente Rødsgaard

Da forfatteren Trine Hestbæks søn var to 
år, gik det op for hende, at han havde et 
handicap, og et langt forløb gik i gang med 
udredning osv. Hun gik fra at være mor til 
en dreng til at være mor til en dreng med 
udviklingsproblemer og trivselsproblemer. 
Dette skift oplevede hun som om, at hun 
blev mor for anden gang og skulle lære sin 
dreng at kende, som den han er, og ikke 
som hun troede, at han var.

Det var en lang proces, og seks år efter 
kunne hun ikke lade være med at tænke 
på, at hun ikke kunne være den eneste 
med sådanne oplevelser, og at der måtte 
være mange andre end hende. Derfor fik 
hun sammen med cand. mag Bodil Tvede 
den ide at indsamle beretninger. Det lyk-
kedes. Nogle mødre har selv skrevet deres 
historie, andre har fortalt den og siden 
godkendt resultatet. 

Som læser får man hverken gode råd 
eller andet, der kan hjælpe en, men man 
får et indblik i mange forskellige mødres 
liv og deres personlige måde at opleve det 
at få et barn med handicap og lære at leve 
med det faktum.

Noget der går igen, uden at de, der 
beretter, måske er klar over det, er angst, 
træthed og store skift og en ny virkelighed, 
man skal forholde sig til samt at de er helt 
uforberedte. Mange har oplevet vellykkede 
scanninger, og så har barnet alligevel haft 
eller fået et omfattende handicap på grund 
af fx medfødte organproblemer.

Børn og mødre i bogen er anonyme. 
Flere ville dog gerne stå frem, men forfat-
terne ønskede, at alle fremstod anonyme, 

så de i højere grad turde være frie og for-
tælle på både godt og ondt.

Fællestræk i de mange historier
De mange fortællinger har fællestræk, som 
søvnløshed, bekymringer, angst, svigten af 
de andre børn uden handicap, problemer 
med parforholdet, betragtninger over de 
forskellige måder, som mænd og kvinder 
reagerer på, læger og sygeplejersker som 
ikke er gode til at kommunikere, venner 
der falder fra eller ikke ved, hvad de skal 
sige. Ordene til lykke ligger åbenbart 
ikke tæt på, hvis man føder et barn med 
et handicap.

De mange samtaler med læger, syge-
plejersker, pædagoger, ergoterapeuter og 
sagsbehandlere bliver hurtigt for de fleste 
en udmattende kamp med systemet, og 
da en mor efter fire år fortæller, at hun går 
ned med posttraumatisk stress, og først 
derefter får den hjælp, hun har anmodet 
om til sine børn, så virker samfundets sik-
kerhedsnet unægtelig meget stormasket 
og let at falde igennem.

Enkelte fortæller om, hvordan alt er 
blevet forstærket for dem, store sorger, 
men også store glæder. At se et barn, der 
har kæmpet i årevis med en ting og så en 
dag mestre den, det kan give en meget 
stor og taknemlig lykkefølelse. Hvorimod 
et søskendebarn, der en dag rejser sig op, 
og går rundt, bare er forventeligt. Den dår-
lige samvittighed over, at man måske ser 
barnet med handicap meget mere end 
det uden, kan være en hård erkendelse. 
Fx skriver en mor, at hun ser på billeder 
af sin datter uden handicap og undrer sig 
over, at hun er tre år, da hun altid opfat-
tede hende som otteårig, og en der kunne 
alting hurtigt. 

Angsten er også altid en tro følgesvend, 
ikke mindst i forbindelse med de mange 
operationer og de mange timer, hvor bar-
net er i fuld narkose.  
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med at jeg indimellem ønsker, at hun ikke 
var her.” 

Det er ifølge psykologen almindelige 
tanker, som kan bunde i, at man ikke har 
nogle rollemodeller til forældrerollen, som 
forældre til børn uden handicap har. Det 
giver en følelse af ensomhed, og derfor 
kan forældregrupper være en god ide, også 
selvom børnene ikke har den samme diag-
nose. Der ligger et menneskeligt paradoks 
i at elske et barn meget højt, der også er 
årsag til ens egen sorg og smerte.

At få en diagnose tæt på fødslen giver en 
fornemmelse af tab af drømme og fremtid, 
og derfor er en god kommunikation med 
fagpersonale meget vigtigt. Det er ingen 
let opgave at være i sorg og skulle orientere 
sig i et system med love og fagtermer. Ofte 
sker der det, at kønsrollerne bliver meget 
traditionelle. Moderen forlader arbejds-
markedet og bliver barnets hjælper, mens 
faderen forsætter på arbejdsmarkedet.  Af 
andre ting, psykologen nævner, er kampen 
for at få en diagnose, der kan udløse den 
rigtige hjælp og støtte. Mange mennesker 
har den grundopfattelse, at verden er et rart 
sted at være, men den basale opfattelse 
lider for nogle forældre skibbrud, og der-
ved bliver det at få et barn med handicap 
traumatiserende, og det kan betyde, at 
man må tilegne sig nogle nye mestrings-
strategier fx ved at finde ud af, hvem man 
er som menneske, og hvor meget man kan 
klare og på den måde opleve både vækst 
og styrke, også selv om sorgen stadig kan 
være en følgesvend. 

Bogen henvender sig i høj grad til mød-
re, som får et barn med handicap, og som 
har brug for at læse om, hvordan andre har 
taklet det. Fagfolk og pårørende kan også 
få en stor viden, og endelig bør politikerne 
læse den, da det i høj grad er dem, der kan 
være med til at ændre lovene, så mødrene 
og familierne kan slappe mere af, og ikke 
hele tiden være i kampberedskab. 

Mor forfra
– fortællinger om at blive mor til et barn med handicap 

af Trine Hestbæk & Bodil Tvede.

184 sider.

Vejledende pris kr. 249. Forlaget Frydenlund
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hvad det er god til og at finde en balance 
mellem at belaste barnet og beskytte det. 

Forfatteren ved godt, at det hele ind 
imellem er svært, hun skriver, at det at 
have et sygt barn er som at stille op til 
OL – uforberedt. Men min opfattelse er, 
at hun har skrevet én bog, som mange 
kan have gavn af.

Hun henviser til hjemmesiden www.
hospitalsbarn.dk – hvor der er en del gratis 
øvelser. På samme side kan du læse et 
uddrag af bogen.

En ny bog giver tips til forældre med 
syge børn, så de mange besøg hos 
læger og på hospitaler ikke bliver trau-
matiske for hverken barn eller forældre.

Af Bente Rødsgaard

Det er ikke altid nemt at have et sygt barn 
i familien eller at være et sygt barn. Det 
kræver både medicin og mange besøg 
hos læger og indlæggelser på hospitaler. 

Det ved forfatteren Sine Lyons en del 
om. Hun er mor til en dreng, som har en 
blødersygdom, og det har medført mange 
og ikke altid behagelige situationer, som 
fik hende til at fundere over, hvad man som 
pårørende kan gøre anderledes.  En løsning 
kan være at inddrage barnet og ikke tale 
hen over hovedet på barnet. Hun er cand.
mag. og familierådgiver og har beskæftiget 
sig en del med sprog og kommunikation.

Bogen henvender sig især til foræl-
dre med mindre børn 0-11 år, og den har 
mange eksempler og mange tips om, hvad 
man kan gøre i praksis. I bogen optræder 
der flere børn og forældre, men jeg tror 
umiddelbart, at bogens styrke ligger i de 
praktiske råd og de mange eksempler.

Det er muligvis nærliggende at lyve lidt 
for barnet for ikke at gøre det forskrækket, 
men det er oftest ikke nogen god ide. Hvis 
man har sagt til barnet, at det fx ikke skal 
have en indsprøjtning, men så får en al-
ligevel, så er det et tillidsbrud.

Kunsten består i at kommunikere med 
barnet på en måde, så barnet forstår det. 
Det gælder om at være åbne for at kunne 
snakke om sygdom i hele familien også 
med søskende, så alle lærer noget gradvist.

Barnet er ikke en ting
Kommunikationen med sygehuspersona-
let er meget vigtig, her er det ikke så smart 
altid at tale på barnets vegne, her gælder 
det om at inddrage barnet. Som forældre 

kan man støtte barnet i at lære at stille 
spørgsmål. Som forældre skal man også 
lade være med at vise usikkerhed med 
hensyn til behandling, for det opfatter børn 
som mistillid til lægerne, så det gælder 
som forældre om at holde frustrationerne 
for sig selv og tale med personalet om det 
ved en anden lejlighed. 

Ifølge forfatteren eksisterer der under-
søgelser, der viser, at børn bliver opfattet 
som ”ikke-deltagere” – selv om de er til 
stede til samtaler hos lægen. Derfor er det 
også vigtigt, at personalet ser barnet og 
taler direkte til det. Du kan også aftale med 
barnet, at du i dag fører ordet, fordi barnet 
er lidt træt, og så kan du under fremstil-
lingen fx spørge barnet – om det, du har 
sagt videre, er korrekt gengivet.

Et godt tip er at sætte sig ind i, hvor-
dan barnet oplever fx en undersøgelse. 
Her kan man forberede sig  hjemmefra, fx 
vise hvordan en undersøgelse kan foregå, 
fortælle om blodprøver, rulle et bånd om 
armen, Fortælle at narkose er ligesom at 
sove tungt osv. Men hold dig til sandheden 
for at undgå tillidsbrud.

Man skal fornemme barnets egne behov 
og give det mulighed for at kende sin egen 
krop og symptomer. Hun selv har afvist sin 
søn, som fortalte, at han var utilpas, og da 
hun så gav sig tid lidt efter, så havde han 
ganske rigtigt oplevet en blødning, som 
skulle behandles hurtigt. Et sygt barn kræ-
ver meget energi, og barnet bruger meget 
energi på smerter, og det at erfare at deres 
kroppe ikke kan det samme som jævnald-
rene børn. Der er altid mange ting, som 
kører rundt i barnets hoved. Derfor gælder 
det om at få nogle åndehuller som familie. 
Når barnet er kommet hjem, så kan hele 
familien se fjernsyn sammen, hvis barnet 
skal være i et bestemt værelse på grund af 
en hospitalsseng, så ryk hele familien ind i 
det rum for at spise eller spille spil. Noget 
andet, der styrker barnet, er, at finde ud af 

Boganmeldelse

Træn dit barn til at blive en
kompetent patient

Kronisk og 
længerevarende 

syge børn 
– På hospital og hjemme 

i familien 

af Sine Lyonsw
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Af Bente Rødsgaard 

Når man går i 8. klasse i dagens Danmark, 
er der mange ting, der kan være irriterende 
for en ung pige, og det faktum bliver ikke 
mindre, når man sidder i kørestol. Det ved 
hovedpersonen Anna i ”Den som alle ser” 
alt om. 

Baggrunden for bogen er spøjst nok 
en slags bestillingsarbejde. Forfatteren 
Gunvor Ganer Krejberg fik en opfordring 
fra Selma Olivia, som er en stor pige med 
handicap og kørestolsbruger, hun bad 
forfatteren om at skrive en bog om en 
helt almindelig pige i kørestol med helt 
almindelige problemer. Og den bog er så 
blevet til ”Den som alle ser”.
 
Annas søster vil på date
Fortælleren hedder Anna og sidder i køre-
stol, og tvillingesøsteren uden handicap 
hedder Isabel, og hun er meget omsvær-
met og ser ifølge mange rigtig godt ud 
og er en god danser.  Isabel vil gerne på 
date med Said fra deres skole, som er en 
meget flot fyr. Og ganske ufrivilligt bliver 
Anna nødt til at hjælpe med at få en aftale 
i stand. Denne dateaftale i bogen er som 
skrevet efter Murphys lov, ”Alt der kan gå 
galt – går galt”.  

Søstrene går i 8. klasse, og vi oplever 
hjemmet, skolen og de fraskilte forældre 
gennem Anna, og vi følger hendes mere 
eller mindre gennemtænkte projekter. 

Folk kan være irriterende
Bogen er skrevet i et ligefremt sprog. 
Anna er slagfældig og har humor og selv-
ironi. Kørestol og handicap er kun i fokus, 
når det er nødvendigt, fx hører vi om, at 
skolen ikke har optimal tilgængelighed. 
Men selvom Anna oplever sig selv som 
alle andre, så ser folk hende ikke, men 
de ser kørestolen, og det er en stor kilde 
til hendes irritatation. Fx vil hun en dag 
købe en BH i en lingeributik, som det i sig 

selv kan være lidt grænseoverskridende 
at være på indkøb i for en purung kvinde, 
og intet bliver bedre af, at ekspeditricen 
fortæller, at de ikke fører spe-
cialvarer, men efter en subtil 
lille tale fra Anna, ender det 
med, at ekspedienten tager 
sig gevaldigt sammen.

Ovenstående scene er blot 
et eksempel på de mange 
hverdagsagtige situationer, 
som unge piger med eller 
uden handicap sagtens kan 
spejle sig i. Det hverdagsag-
tige, det pinlige, de mange 
modsatrettede føleser, der er 
inde i  piger på 14 eller 15 år. 
Emnerne er mange, fx at se 
godt ud eller ej, konfrontatio-
ner med lærerne på skolen, gå 
på mod, søvnløshed, søskende-
konflikter, forældreskilsmisse, 
spirende forelskelser og ikke 
mindst langsomt at finde ud 
af, hvem man er og begynde at 
bevæge sig længere væk fra sin 
familie og de trygge rammer. 

Det er nok overvejende en pi-
gebog, den er let at læse, og ud-
fordringen, som forfatteren tog op, 
er løst på en god og sjov måde. 

Forfatteren har 
modtaget Orlaprisen
Forfatteren har tidligere skrevet andre bø-
ger for børn og har modtaget Orlaprisen, 
som er en dansk litteraturpris for børne- 
og ungdomsbøger, som er opkaldt efter 
hovedpersonen i Ole Lund Kirkegaards 
børnebog Orla Frøsnapper. Vinderen findes 
via en internetafstemning blandt børn og 
unge. Bag prisen står blandt flere fx DR, 
Kampagnen Læselyst og Danske Skole-
biblotekarer.

Boganmeldelse

Letlæst realistisk bog 
om en almindelig pige i kørestol

Gunvor Ganer Krejberg: 

Den som
alle ser. 

Gyldendal.
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Familieweekend for familier med børn med handicap
”Den Gode Oplevelse – i et fællesskab med andre”

Tid: Fra fredag den 12. til søndag den 14. marts 2021

Sted: Feriecenter Slettestrand, 
 Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev

Pris: Gratis + der gives betaling for 
 broafgift og to kr. pr. km.

For at kunne deltage på weekendopholdet skal I gå ind på:
https://dengodeoplevelse.danskhandicapforbund.dk/ansoeg
Og udfylde ansøgningsskemaet!

Tilmelding senest den 1. januar 2021 
til gitterrnielsen@hotmail.com

Yderligere oplysninger fås hos Gitte R. Reckendorff Nielsen:
gitterrnielsen@hotmail.com eller tlf. 40 36 09 39.

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen
Gitte R. Reckendorff  Nielsen og Susanne Olsen 
i samarbejde med Feriecenter Slettestrand

Fredag den 12. marts
Kl. 16.00  Ankomst, indkvartering og kaffe/te/saftevand 

og kage
Kl. 18.00 Aftensmad
Kl. 20.00  Vi mødes ved bålet og bager snobrød, mens vi 

tager en introduktionsrunde.

Lørdag den 13. marts 
Kl. 08.00-10.00 Morgenmad.
Kl. 10.00-12.00  Vi skal ud og gå en tur, køre med hestevogn, 

have en træktur på heste eller bare lege på 
legepladsen. Alle kan være med til det hele.

Kl. 12.00-13.00 Frokost.
Kl. 14.00-16.00  Vi går i Feriecenter Slettestrands eget badeland.
Kl. 18.00 Aftensmad.
Kl. 19.30  Vi mødes i Pandekagehuset og bager pande-

kager, mens der kommer lidt underholdning.

Søndag den 14. marts 
Kl. 08.00-10.00 Morgenmad.
Kl. 10.00-11.30 Orienteringsløb for alle.
Kl. 11.30-12.00 Evaluering af familieweekenden.
Kl. 12.00-13.00 Frokost.
Kl. 13.00 Tak for denne gang.
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Hvis du er nysgerrig og gerne vil læse 

mere om Slettestrand, så har feriecentret 

en hjemmeside https://slettestrand.dk/

Godadgang.dk har skrevet udførlige 

faktaark om stedet til brug for menne-

sker med handicap, og der er også en del 

fotografier på God Adgangs hjemmeside 

af badeværelser i centret og meget mere.

Søg på Feriecenter Slettestrand http://

www.godadgang.dk



29FK·nyt – nr. 2 – oktober 2020

Som alle nok har bemærket, kom vi aldrig 
i gang med de regionale netværksgrupper 
på grund af COVID-19.

Men vi har også lært noget af denne tid. 
Og derfor vil vi i stedet for oprette virtuelle 
netværksmøder, som man kan deltage i 
ved tilmelding til disse. Her vil vi blandt 
andet have lidt omkring retssikkerhed, 
merudgifter og den slags. Og I er meget 
velkomne til at komme med temaer til 
netværksmøderne.

For at sikre at alle kan være med, så vil 
vi bede jer om at sende jeres e-mailadres-
ser ind til forbundet, hvis Dansk Handicap 
Forbund ikke allerede har dem. På den 
måde sikrer vi, at I også bliver inviteret 
med. Vi bruger faktisk ofte e-mail, når vi 
sender noget ud til jer, så det vil være rigtig 
dejligt, hvis I vil gøre dette.

Gitte R R Nielsen

Opdatering på netværksgrupperne i Forældrekredsen

Danske Regioner har gjort det nemmere at se dit barns COVID-19 svar
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Over to millioner danskere er blevet testet for 
COVID-19 på hospitaler, testcentre og pode-
klinikker over hele landet. Og efter test kan de 
finde svarene på den offentlige sundhedsportal 
sundhed.dk. Det sker via et nyt COVID-19 
svarmodul, hvor man let kan logge ind med 
sit NemID og tjekke sit prøvesvar. Den nye 
visning af COVID-19 prøvesvar findes på for-
siden af sundhed.dk.

Og siden juli har forældre kunne se resul-
tatet for deres barn samme sted. Det betyder, 
at forældrene ikke skal bruge tid på at ringe 
til lægen for at få svar på, om deres barn er 
smittet eller ej.Ill
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Ankestyrelsen har talt med kommuner og 
forældre til børn og unge med handicap 
om deres erfaringer i forhold til at skabe 
et godt samarbejde.  I undersøgelsen har 
medarbejdere fra fem kommuner og 14 
forældre til børn og unge med handicap 
deltaget i interviews, og 88 kommuner har 
besvaret et spørgeskema.

Baggrunden for undersøgelsen er, at 
en række interesseorganisationer gennem 
flere år har påpeget, at forældre til børn og 
unge med handicap oplever samarbejdet 
med kommunen som problematisk, og at 
det langt fra fungerer optimalt.

I undersøgelsen giver både medarbej-
dere og forældre deres bud på, hvad der 
skal til for at skabe et godt samarbejde. 

Noget, der går igen i svarene, det er ord 
som fx anerkendelse, empati, orientering, 
forventningsafstemning og tværfaglig ko-
ordinering, som alle er centrale elemen-
ter for et godt samarbejde, der fungerer 
i praksis.

Som eksempel kan nævnes, at den før-
ste kontakt er uhyre vigtig, da kommunen 
er hovedindgangen til de offentlige hjælpe- 
og støttetilbud til børn med handicap og 
deres forældre. 

Undersøgelsen viser, at de fleste kom-
muner har en fast praksis for, hvor forældre 
til børn med handicap skal henvende sig 
og en hjemmeside med information samt 
en familievejleder, som kan informere fa-
milien. 

Sagsbehandlerens kendskab til områ-
det og til familien er også vigtig, og at 

man forventningsafstemmer, og løbende 
orienterer hinanden om tilbud, afgørelser 
og ændringer, og at det hele koordineres.

Enkelte kommuner har igangsat sær-
lige tiltag for at få et godt samarbejde. 
Odense Kommune har nedsat et samar-
bejdsforum med forældrerepræsentanter 
og repræsentanter fra kommunen for at 
imødekomme kritik blandt forældre til børn 
med handicap, der har en sag i kommu-
nen. I Kerteminde Kom-
mune arbejder de med en 
model for opfølgning, som 
kaldes ”vækstmodellen,” 
som medfører, at der er en 
fast dagsorden for opfølg-
ningsmøderne, hvor alle 
parter bliver hørt, og hvor 
alle er med til at sætte kon-
krete og realistiske mål for 
indsatsen. 

Handicap betyder i 
denne undersøgelse væ-
sentlig og varig fysisk og/
eller psykisk funktionsned-
sættelse. I sager om børn 
og unge med handicap er 
samarbejdet med og ind-
dragelsen af forældrene 
helt centralt. Der er i ser-
viceloven, retssikkerheds-
loven og forvaltningsloven 
krav om, at forældrene 
skal have mulighed for at 
medvirke i behandlingen 
af deres barns sag.

Social og Indenrigsministeriet har bedt 
Ankestyrelsen om at lave undersøgelsen, 
der beskriver samarbejdet mellem kom-
muner og forældre til børn og unge med 
handicap. 

Du kan læse undersøgelsen her:
https://ast.dk/publikationer/
samarbejdet-mellem-kommuner-og-
foraeldre-til-born-med-handicap

Ny undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn 
og unge med handicap
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Børn og unge med funktionsnedsættelser 
bliver i højere grad end andre elever frita-
get for folkeskolens afgangseksamen, og 
deres gennemsnit ved folkeskolens prøver 
i dansk og matematik er lavere. De benyt-
ter i mindre grad ungdomsuddannelserne 
og begynder senere end andre, og deres 
skole- og uddannelsestilbud afhænger af 
den enkelte skole og kommune.

En anden konklusion er, at børn med 
handicap trives dårligere end børn uden 
handicap.

Ovenstående konklusioner kan man 
læse i en undersøgelse, som Styrelsen for 
Uddannelse og Kvalitet (STUK) har bedt 
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analy-

Med støtte fra Kulturministeriets og Uden-
rigsministeriets Oplysningspulje har Per-
lefilm udarbejdet et nyt formidlings- og 
filmprojekt til de yngste skoleelever ved 
navn Regnskovens Hemmelighed.

Undervisningsmaterialet består af en 
animationsfilm, som tager udgangspunkt 
i en mytisk fortælling om Amazonflodens 
tilblivelse og fortolket ind i nutiden med 
de udfordringer, som klimaforandringer og 
miljøforurening giver dyr og oprindelige 
folk langs floden.

Børn fra Peru har været medskabere af 
det grafiske udtryk, musik, stemmer og 
lyde, og målet har været at bringe regn-
skoven nærmere de danske børn til både 
inspiration og perspektivering af, hvordan 
verden også hænger sammen

secenter for Velfærd om at udføre. I undersø-
gelsen optræder ni grupper af børn og unge 
med funktionsnedsættelser. Grupperne er: 
funktionsnedsættelse knyttet til bevægeap-
paratet, sensorisk funktionsnedsættelse, 
adfærdsforstyrrelser, indlærings-, ord-, tal- 
og talevanskeligheder, udviklingsforstyrrel-
ser, autismespektrumforstyrrelser, psykiske 
lidelser, multiple funktionsnedsættelser, 
indberettet med ordblindhed hos Nota. 

Når det gælder tilbud efter grundskolen, 
er der også store variationer i om unge med 
handicap får en uddannelse eller ej. Du kan 
læse hele undersøgelsen på:
https://www.vive.dk/media/
pure/15314/4580959

Formålet er at give elever i grundskolens 
0-3. klasse et understøttende materiale til 
arbejdet med FNs Verdensmål. Materialet 
her er særligt møntet på Verdensmål 13, kli-
maforandringer og 15, biodiversitet. Filmen 
understøttes af et sæt af opgaver og forslag 
til undervisning. Det samlede materiale er 
tiltænkt fagene natur/teknologi, dansk og 
billedkunst såvel som tværfagligt.

Ny Undersøgelse: Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge 
med funktionsnedsættelser

 

 
 

 

Uddannelsesresultater og -mønstre 

for børn og unge med funktions-

nedsættelser 

Niels Peter Mortensen, Asger Graa Andreasen og Thyge Tegtmejer 

Animationsfilm om regnskoven for børn

Regnskovens Hemmelighed er allerede 
udtaget til filmfestivalen Kids First! i New 
Mexico.

Du kan se filmen på
https://www.perlefilm.com/
regnskovens-hemmelighed

Kilde: Pressemeddelelse



Gratis Familieweekend 
for familier med børn med handicap 
”Den Gode Oplevelse – i et fællesskab med andre”
Tid: Fra fredag den 12. til søndag den 14. marts 2021

Sted:  Feriecenter Slettestrand, 
 Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev

Pris: Gratis + der gives betaling for broafgift og to kr. pr. km

For at få mulighed for at deltage på weekendopholdet skal I gå ind på:
https://dengodeoplevelse.danskhandicapforbund.dk/ansoeg/
Og udfylde ansøgningsskemaet!

Tilmelding senest den 1. januar 2021 til gitterrnielsen@hotmail.com

(Se program på side 27).

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:

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

✁

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

Dato og underskift:
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blanketten ud og sende til forbundet på adressen:
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✁

✁

Kontingent 2020
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.


