HELGA MARK –
ILDSJÆLEN DER
KÆMPER FOR ANDRE
END SIG SELV
NR. 1 FEBRUAR 2022

GÅ PÅ OPDAGEL
SE I VELFÆRDS
TEKNOLOGIEN

FRI OS FRA
MEDLIDENHED

COROLLA
TOURING SPORTS
DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
ALTID MED AUTOMATGEAR.
FRA 237.990 KR. HYBRID FRA 282.890 KR.
2 • HANDICAP NYT 1 - 2022

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 14,5-21,7 km/l. CO2-udslip 102-121 g/km.
Er vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk
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Om sommeren kan jeg køre 50 km på en opladning,
så jeg kan komme vidt omkring. Min scooter er mine
ben og min frihed.
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HJÆLPER.

GÅ PÅ OPDAGELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGIEN I AARHUS.
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34 Helga Mark – ildsjælen der
kæmper for andre end sig selv

13 Et travlt år i rådgivningen
Socialrådgiverne giver deres besyv
på opgaverne i 2021.

Handicap-nyt besøger medlemmet
Helga Mark og taler om
tilgængelighed til naturen.

14 Årets gang i rådgivningen

38 Set på REHAB

Bilsager fylder en del i rådgivningens
arbejde, og bisidderne gør et
kæmpearbejde.

Dukker der både hygger og hjælper.
Håndlavede dukker fra dansk
designer.

16 Bisidderne som frontløbere

40 Sagerne vundet

54 Besøg fra Indonesien

Nu kan de få bevis på kompetencer
via et OCN-projekt, som er kendt fra
England.

Rådgivningen hjælper mange
medlemmer. Handicap-nyt giver
nogle eksempler.

Dansk Handicap Forbund samarbejder
med Ombudsmanden i Indonesien om
tilgængelighed.

19 Jens Bouets klumme

41 Medlemstilbud

19 Medlemstilbud
Online kurser med fokus på dine
behov.

20 Gå på opdagelse i
velfærdsteknologien
Handicap-nyt er taget på besøg i
Aarhus på DokkX og Rehab-Lab.

25 DET SKER I DHF
30 DANSK HANDICAPDAG

48 Fri os for medlidenhed
Handicap-nyt anmelder ny bog med
titlen ”Fri os for medlidenhed” og taler
med forfatterne, som begge har et
fysisk handicap.

52 Fjernstyrede robotter i
fremtidens genoptræning
Ny banebrydende forskning hjælper
personer med slagtilfælde.

Online kurser en gang om måneden.

43 Kronik
Kørestolsbrugere har stort besvær
med busser uden automatiske
ramper.

46 Din stemme kan sikre
adgang til MitID
Det kendte papnøglekort fra
NemID forsvinder. Det kan give
udfordringer for nogle mennesker
med handicap.

Forside: Helga
Mark i Byparken
i Ørestaden på
Amager. Foto:
Bente Rødsgaard.
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LEDER

DET ER MELLEM
VALGENE, ARBEJDET
SKAL GØRES
Ovenstående var essensen af budskabet
fra kommunalforsker Roger Buch, som
bidrog med et spændende oplæg under forbundets online-valgarrangement
forud for kommunalvalget.

der har betydning for vores hverdag. Man
kan ikke forlange, at de enkelte politikere
skal have detailviden om alle befolkningsgrupper, så vi har en forpligtelse til
at sikre, at vores behov bliver set og hørt.

Vi, som arbejder handicappolitisk, er
altid på mærkerne, når der er valg og i
særdeleshed kommunalvalgene, som
er så afgørende for vores medlemmers
hverdag.

Min opfordring er derfor, at vi alle hver
især tænker over, hvordan vi kan bidrage
i løbet af de næste fire år. Vi sidder alle
sammen med unik viden om vores egen
hverdag og dermed livet med et handicap. Jeg vil gerne slå et slag for, at vi alle
tænker over, hvordan vi kan hjælpe med
at skabe synlighed om vores sag.

Budskabet fra Roger Buch var meget
klart. Valgene er vigtige. De er en god
mulighed for at skabe synlighed omkring
handicapsagen, som ikke fylder ret meget i valgkampen, men der, hvor der virkelig er behov for et vedholdende pres
og tæt dialog med politikere og forvaltninger, er mellem valgene.
Netop nu begynder arbejdet for alvor i
de nye kommunalbestyrelser landet over.
Men ud over det, der vil foregå i byrådssalene, nedsættes en lang række nævn,
råd og udvalg, som har betydning for
handicapområdet i de næste fire år.
Vi er aktive landet over og indstiller repræsentanter til eksempelvis handicap
rådene, men lokal handicappolitik er så
meget mere end det, der foregår blandt
de udpegede repræsentanter.
Handicapsagen er vigtig for alle dele af
det lokale demokrati, uanset om emnet
er social-, sundheds-, kultur-, erhverv- eller infrastrukturområdet. I fire år træffes
der beslutninger, som har indflydelse
på vores liv og hverdag, og Roger Buchs
pointe er, at det netop er her, vi skal søge
indflydelse ved at bringe viden om vores
hverdag videre til de mennesker, som er
ansvarlige for at lægge de lokale serviceniveauer og træffe beslutninger, som
får indflydelse på vores liv. Og en stor
del af de mennesker, som får ansvaret,
har ikke ret meget viden om de forhold,

Du kan gøre en forskel! Først og fremmest tænk over, hvad der har betydning
for din hverdag, og hvad du har lyst til
at få ændret på. Sæt ord på det! Del din
viden med andre i samme situation og
bring det videre til en repræsentant fra
forbundet, din DH-afdeling eller handicaprådet. Vær til stede i den politiske
proces, vis synlighed, stil spørgsmål og
søg samtalen med politikerne. Måske
brænder du for et særligt emne eller en
bestemt sag – eller måske søger du andre, som står med de samme udfordringer eller den samme livssituation som
dig. Her er der også mulighed for at søge
opbakning gennem forbundet, for vi har
et skarpt fokus på at arbejde, som det vi
jo er – et stærkt netværk på handicapområdet.
Vi kan meget, og vi har brug for alle
kræfter – også dine. Lad os give håndslag
på, at vi vil være intensivt til stede med
synlighed og påvirkning de næste fire år
og efterleve Roger Buchs råd om, at det
er imellem valgene, at det store arbejde
skal gøres.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Foto: Mads Stampe.

Fat fiskestangen: tilgængelige
fiskepladser kortlagt

Nyder du at fiske, men savner du at

EKSTRA finder du historien om Egon

ser’. Til højre på siden kan du klikke

se andre fiskepladser, end dem du

Dall, som arbejder for flere tilgæn

i en lille boks, så du kun får vist de

lige kender til? Når man er kørestols

gelige fiskepladser i Danmark.

tilgængelige fiskepladser, der er re

bruger eller har svært ved at komme

Siden vi besøgte Egon Dall, har

gistrerede. Når du klikker på de en

rundt i naturen af andre årsager, så er

han fortsat sit arbejde og samar

kelte registrerede fiskepladser, kan

det nødvendigt at kende de steder,

bejdet med projektet Fishing in

du læse lidt om stederne samt se

som er tilgængelige. Især når man

Denmark med at kortlægge de han

billede af pladsen og få en fornem

fisker, kan det være svært at komme

dicapegnede fiskepladser, der findes

melse af tilgængeligheden.

helt ud til vandet og få fiskesnøren i,

rundt omkring i Danmark.

hvis man sidder i kørestol, da det ofte
kræver en særlig indretning.
Det har vi tidligere skrevet om i
Handicap-nyt, og på Handicap-nyt

VIDSTE
DU, AT?
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Så fat fiskestangen og se hvilke

Informationerne fås også via ap
pen FishinginDenmark.

fiskepladser, der er tilgængelige i dit
nærområde på www.fishinginden
mark.info under menuen ’Fiskeplad

Det Sociale Netværk/headspace
Danmark har indviet et headspacecenter i Aarhus? Centeret, der ligger
centralt i byen på Sønder Allé 33, er
åbent for alle børn og unge mellem
12 og 25 år, der har brug for nogen
at tale med. Headspace har afdelinger i mange byer i Danmark. https://
headspace.dk/find-dit-headspace/

Hver syvende flytter tilbage til deres
barndomskommune som voksne.
I gennemsnit flytter 14 procent af
en årgang tilbage til deres barndomskommune som voksne, men
der er stor forskel på, hvor mange
der flytter til de enkelte kommuner.
Syddjurs og Nyborg har flest hjemvendte, og både forskere og borgmestre peger på, at billigere boliger

Finansloven leverer små
lyspunkter
Finansloven for 2022 er offentlig

munernes mulighed for at anvende

gjort, og her fremgår det, at der er

rådighedstimer i stedet for aktive

https://danskhandicapforbund.dk –

afsat 100 millioner kroner årligt i

timer, som det hedder.

skriv udsultet område i søgefeltet.

Læs mere på hjemmesiden.

2022 og frem til opfølgning til brug
for evaluering af det specialiserede
socialområde.
Det er et løft af de oprindelige 45
millioner kroner, som var afsat af
regeringen, og det glæder landsfor
mand Susanne Olsen.
”Det er positivt og et godt første
skridt, men der er fortsat lang vej til
en realisering af en egentlig reform
af handicapområdet,” mener hun.
Dansk Handicap Forbund vil derfor
i det nye år fortsat være optaget af
at påvirke forhandlingerne om re
form af området, sådan at der sikres
fokus på opbygningen af tværgåen
de vidensenheder, fokus på inddra
gelse af specialviden i visitationen
og en ændret finansieringsmodel,
sådan som det fremgår af forbundets
forslag ”Handicapområdet forfra”,
der blev lagt frem sidste år.
Et andet område, som forbundet
har arbejdet intenst med, er at få
politikernes opmærksomhed ret
tet henimod hjælpeordningen BPA,
som gennem de senere år har gen
nemgået markante forringelser. I
finanslovsaftalen afsættes 15 mil
lioner kroner til at indskrænke kom

og bedsteforældre trækker, men det
kan også have stor betydning, hvis
man har gode minder fra sin barndom. Kilde: Momentum.
Der er brug for mere viden om,
hvordan mennesker med funktionsnedsættelser deltager i foreningslivet, samt hvilke muligheder og barrierer de oplever i forbindelse med

Landsformand Susanne Olsen glæder sig over, at der er afsat penge på Finansloven
til både evaluering og til BPA. Foto: Gua Studio.

at dyrke idræt. Derfor har Idrættens
Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) indgået
samarbejde med Parasport Danmark
om en forundersøgelse.
Huset Venture er en socialøkonomisk not-for-profit virksomhed, som
har et socialt mål om at skabe arbejdspladser til mennesker med re-

duceret arbejdsevne. Huset Venture
i Storkøbenhavn har fx en systue
med produkter, som henvender sig
til mennesker med handicap. Systuen kan også hjælpe med ændringer af tøj. De har en webshop med
mange produkter lige fra kørekapper
til hagesmækker. Se mere https://
husetventure.dk/storkobenhavn/
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Velkommen til
tre nye medarbejdere
på, da jeg med det samme mødte

gøre en forskel for projektets mål

både de mennesker, vi arbejder med

gruppe.

i partnerorganisationerne, og vores

”Jeg glæder mig til at arbejde

mellemamerikanske kolleger,” kon

sammen med partnerne og følge

staterer hun.

udviklingen i handicapbevægelsen

Siden hen har Britta haft sin gang

Britta Thomsen. Foto:
Mads Stampe.

på kontoret i Taastrup, hvor hun

år. Jeg kunne jo se i Honduras, hvor

står for opfølgning af det igang

forbundet har arbejdet mange år, at

værende projekt i Guatemala og

vores arbejde kan lykkes.”

sparring med de lokale kollegaer
i landet. Britta skal sørge for, at

Ulandskonsulent fik flyvende start i Guatemala

forbundet lever op til projektbevil

I november bød ulandsafdelingen

søge om et længerevarende projekt

i forbundet velkommen til Britta

i landet, da det nuværende er et

Thomsen, som startede som ulands

pilotprojekt.

konsulent og ansvarlig for udvik

lingen fra Handicappuljen samt an

Til dagligt bor Britta på Nørrebro i

lingsprogrammet i Guatemala. Britta

København sammen med sin mand

er ansat på deltid, 18,5 timer om

og en hjemmeboende søn på 19 år.

ugen, og hun kom flyvende fra start,

Derudover har hun en voksen datter

da hun på sin første arbejdsdag

på 24. I sin fritid nyder hun sin pas

mødte op i lufthavnen for at rejse

sion for fotografi, som hun har dyg

til Honduras og Guatemala for at

tiggjort sig i gennem mange år.

besøge de projekter, Dansk Handi
cap Forbund har i de to lande.
”Det var en god måde at starte

i Guatemala over de næste mange

Camilla Lund. Foto:
Mads Stampe.

Projektafdelingen udvider
med ny medarbejder

Tidligere i sit liv har Britta boet og

Den 3. januar 2022 bød forbundet vel

arbejdet i Guatemala, og hun glæder

kommen til Camilla Lund, som er ansat

sig til at komme tilbage til landet og

som ny projektmedarbejder, hvor hun

Besøg Kornets Hus i Hjørring
Er du nysgerrig efter at vide noget om korn? Og kan du

ter. Du kan også kværne mel og lære om kornets historie

lide at bage brød eller kager?

og betydning. Huset er i et plan, og der er niveaufrit over

Så skulle du måske lægge vejen forbi Kornets Hus i

alt, og der er handicaptoilet og handicapparkering samt

Hjørring. Her er der bagekurser, og der er borde med

en café, som både sælger mad og kager. Huset er tegnet

hæve- og sænkemuligheder, så alle kan være med til at

af Reiulf Ramstad Arkitekter og vandt Hjørring Kommu

bage. Her kan du fremstille alt fra pasta til hindbærsnit

nes Arkitekturpris i 2021.
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skal være med til at drive og udvikle

er for nylig blevet udvidet med en

sen fandt hun ud af, at hun hellere

projekter til gavn for forbundets med

lille hundehvalp, og når hun ikke

ville sidde på ’den anden side af bor

lemmer. Hun glæder sig meget til at

går ture med den, så nyder hun at

det’ med alle de praktiske udfordrin

møde og tale med medlemmerne, så

strikke, læse, lægge puslespil og

ger, som regnskab og økonomi kan

hun kan blive klogere på hverdagen

vinterbade.

give. Det er den tilgang, der endnu

med et bevægelseshandicap.

en gang har fået hende til at se nye

”Grundlæggende glæder jeg mig

veje og takket ja til stillingen i Dansk

til at kunne være med til at gøre

Handicap Forbund, som vil byde på

en forskel for vores medlemmer og

andre udfordringer og opgaver, end

sikre mulighederne for at leve et liv

det hun tidligere har været vant til.

med lige muligheder,” konstaterer

Og det glæder hun sig til.

hun.

”Jeg håber, at jeg med min viden

Camilla Lund er uddannet social
rådgiver og kommer fra en stilling
som socialrådgiver i København,
hvor hun har behandlet sager om

og erfaring kan være med til at
Susanne Neumann. Foto:
Mads Stampe.

styrke administrationen hos Dansk
Handicap Forbund, så vi kan stå
endnu stærkere i vores fælles forsøg

Susanne er ny regnskabs- og
økonomiansvarlig

på at støtte og hjælpe mennesker

Som overbygning på socialrådgi

Efter nytår startede Susanne Neu

fra hende.

veruddannelsen har Camilla en kan

mann i en nyoprettet stilling som

Til hverdag bor Susanne i Karls

didat i socialvidenskab, og både på

regnskabs- og økonomiansvarlig i

lunde sammen med sin mand. De har

uddannelsen til socialrådgiver og på

Dansk Handicap Forbund. Hun kom

sammen en søn på 22, som er flyttet

kandidatstudierne var hun optaget

mer til stillingen efter en lang kar

hjemmefra, hvorfor der er masser af

af forholdene på handicapområdet.

riere i flere forskellige nationale og

tid til at dyrke deres store glæde ved

Det førte blandt andet til, at hun i

internationale handelsvirksomheder,

at rejse. De rejser gerne et par gange

samarbejde med Dansk Handicap

hvor hun har beskæftiget sig med alt

om året og har oplevet mange dele

Forbund skrev speciale om udfor

inden for økonomi og regnskab; først

af verden. Når hun er hjemme, nyder

dringerne omkring hjælpeordningen

som regnskabsassistent og senere

Susanne at læse en god bog, gå og

BPA.

som regnskabsansvarlig.

cykle lange ture og være sammen

lingsudgifter.

Til daglig bor Camilla i København
sammen med sin kæreste. Familien

Susanne er uddannet revisorassi

med bevægelseshandicap,” lyder det

med familien og gode venner.

stent, men allerede under uddannel

Pressefoto: Boris Brorman

dækning af merudgifter og behand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Gode resultater fra
arbejdsmarkedsprojekter

Kurt Holm Nielsen er glad for at kunne bidrage til, at mennesker med handicap kommer ud på arbejdsmarkedet. Foto: Gua Studio.

Det virker! Det er konklusionen på en

helt store arbejde har ligget hos

i job, fordeler sig således:

række af de projekter under overskrif

jobcentrene. Uden deres engage

• 63 borgere i projektet ”Vi gør en

ten ”et rummeligt arbejdsmarked”,

ment og vilje til at gøre en forskel

forskel – gør du?” i kommunerne

som Dansk Handicap Forbund har væ

for de mennesker, der står uden for

Fredericia, Furesø og Skanderborg.

ret projektleder og konsulent på de

arbejdsmarkedet, var det ikke ble

• 115 borgere i projektet ”Borgere

senere år. En optælling i forbindelse

vet den succes, som det er blevet,”

med funktionsnedsættelse i job”

med årsafslutningen 2021 viser, at

siger netværkschef i forbundet Kurt

i kommunerne Ishøj, Vallensbæk,

flere end 300 mennesker med han

Holm Nielsen, som har fungeret som

Vordingborg og Aabenraa.

dicap er kommet i job i året, der er

projektleder og konsulent på projek

gået; nogle af dem har stået uden for

terne.

arbejdsmarkedet i 15 år eller er aldrig
lykkes med at få foden indenfor.

• 30 borgere i projektet ”Rummelig
imidt” i Randers Kommune.

Dansk Handicap Forbund og Kurt
Holm Nielsen har været involveret i

Dertil kommer et projekt fra Køge og

beskæftigelsesprojekter i ni kommu

Varde Kommuner, hvor det vurderes,

punkt i at ”hjælpe dem, der hjælper

ner. Antallet af personer på kanten

at der på nuværende tidspunkt er

andre”, og det betyder reelt, at det

af arbejdsmarkedet, som er kommet

kommet 100 borgere i job.

”Vores projekter tager udgangs
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Set på Health & Rehab
på mange skoler, så ideen har været
at designe noget, som dæmper støj,
men som ikke lukker alt ude”.
Møblet, som er en blanding af en
sofa og en overdækket lænestol,
giver mulighed for hjælp til
selvhjælp, fordi det reducerer støj og
dæmper sansestimulationen. ”Man
hører mindre, men man føler sig ikke
så isoleret, som hvis man havde et
høreværn på, og når man har siddet
der et stykke tid, så opleves det for
brugerne, som om at de får ny energi
til at gå tilbage til de andre i klassen,”
siger hun.
Selve møblet er nemt at gå til, lige
Foto: Bente Rødsgaard

så nemt som enhver anden lænestol.
”Alle kan bruge Habiwe, som ikke

Health & Rehab Scandinavia

i sin webshop, men hun kan se på

kræver noget andet, end man kan

– messen for hjælpemidler og

sin Facebookside, at der er positiv

sidde der og samle sine tanker eller

velfærdsteknologi i Bella Center i

interesse fra pårørende.

måske læse lidt. Habiwe er også let

november 2021 var velbesøgt, og

at samle ude på skolerne, ”siger Anne

Handicap-nyt var som sædvanlig ude

Habiwe.dk

Mygind. Møblet kan også bruges

at se på produkter. Dansk Handicap

”For fire år siden gik vi gang med

andre steder end på skoler fx på

Forbund deltog på Health & Rehab

at designe dette specielle møbel,

biblioteker, hospitaler og på kontorer.

Scandinavia 2021. Selvom det er

som kan hjælpe elever på skoler,

Det er bæredygtigt og lavet af plastic,

coronatider, så var besøgstallet 5.933

som savner en smule ro, og som

som er samlet op i verdenshavene.

personer fordelt på tre dage.

er sensible over for støj i længere

Du kan se en lille film om det

tid ad gangen,” fortæller designer

specielle møbel på https://www.

Easy Wear

Anne Mygind til Handicap-nyt. Og

habiwe.dk/

Sameera Doost står bag firmaet Easy

forsætter: ”Støj er blevet et problem

Se også side 38.

Wear og startede sin butik i 2021.
Hun er uddannet SOSU-hjælper og
oplevede tit, at der var problemer
med at få tøj af og på for de borgere,
hun var i kontakt med. "En gang
oplevede jeg en mand, der var så stiv
i kroppen, at vi blev nødt til at klippe
hans bluse op i ryggen, ellers kunne
han ikke få den af,” fortæller hun til
Handicap-nyt. Den slags oplevelser
var startskuddet til, at hun gik i gang
med at designe tøj. Hun har designet
bukser, der er lette at trække af og på.
Indtil videre har hun fire produkter

Pressefoto

HANDICAP NYT 1 - 2022 • 11

... et enestående valg
Fjordcentret tilbyder beskyttet beskæftigelse § 103
”Vi kan – vi vil – vi gør sammen”
Meningsfuldt arbejdstilbud
Fjordcentret tilbyder et aktivt og kreativt arbejdstilbud med fokus på
meningsfulde arbejdsopgaver og udvikling af kompetencer.
Dagligdagen bærer præg af at ligne en arbejdsplads, hvor den enkelte
bruger får mulighed for at udnytte og udvikle sine kompetencer,
interesser og færdigheder.
I samarbejde med borgeren planlægger vi en arbejdsdag, der giver både
mening og en følelse af at kunne bidrage og udføre en værdifuld indsats i
hverdagen.

Kontakt
For yderligere oplysninger og rundvisning kontakt:
Centerleder Carsten Weng
Mail: cawe@fjordstjernen
Mobil: 44128501

Fjordcentret er for alle voksne med funktionsnedsættelser. Vi har både
pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og hjælper gerne
mennesker med mange forskellige behov og udfordringer.
Nogle af vores jobmæssige aktiviteter:
*
Køkkenarbejde i vores storkøkken.
*
Udbringning af mad.
*
Udgivelse af Fjordstjernenyt.
*
Have- og pedelarbejde.
*
Produktionsarbejde.
*
Vedligeholdelse og reparation af ting.
*
Vask af tøj i vores vaskeri.
*
Rengøring.
*
Sortering af affald.
*
Postomdeling.
Vi vil løbende udvikle og udvide vores tilbud i forhold til vores
borgeres evner og interesser.

Om os
Fjordstjernen er et bolig- og sundhedscenter - et privat bosted for
voksne handicappede og ældre borgere visiteret fra kommuner i hele
landet.
Fjordcentret er et Samvær og Aktivitets tilbud (§104) som også tilbyder
Beskyttet beskæftigelse (§103)
Vores værdier bygger på dialog, anerkendelse, medbestemmelse, respekt
samt nærvær og omsorg tilpasset den enkelte.
Vi er beliggende ved havnefronten i Holbæk nær Holbæk Centrum.
Læs mere på vores hjemmeside: www.Fjordstjernen.dk

www.audi.dk

RÅDGIVNING

Af Dorthe Stief Christensen

Et travlt år i rådgivningen
Masser af henvendelser og nye kollegaer for at reducere
ventetider for medlemmerne

I

2021 HAR VINDENE blæst i forskellige retninger i rådgivningen.
Hidtil har vi været tre ansatte socialrådgivere på nedsat tid. Da vi
har oplevet flere henvendelser fra
medlemmer og flere henvendelser
med sammensatte og omfangsrige
problemstillinger, så ledelsen behov
for at optimere rådgivningen med
yderligere to socialrådgivere, nemlig
Claus Pedersen og Anders Andersen. Dermed sikrer vi, at ventetider
for at komme til at tale med en rådgiver reduceres. I den senere tid har
der således ”kun” været ventetider
i gennemsnit på fem-syv arbejdsdage. Vi håber på at kunne reducere
ventetiden yderligere, men det kan
være svært at vide, da mængden af
henvendelser er uforudsigelig. Et
godt råd er derfor altid at henvende
sig til os så hurtigt som muligt, uanset om det er en klagesag eller en
bisidderopgave.

ler der ikke ansøges til brug som
studerende eller i erhverv, og hvor
medlemmer har fået afslag. Det
er lykkedes os at hjælpe medlemmerne til at få sagen påklaget til
Ankestyrelsen, som i flere tilfælde
har hjemvist sagerne. Ofte fordi
kommunerne ikke undersøger og
dokumenterer, hvorvidt borgeren
kan benytte andre transportformer
end egen bil. Det kan fx være, at
borgeren påvirkes helbredsmæssigt
af kulde ved at benytte el-scooter
eller udtrættes betydeligt ved at
benytte offentlige transportmidler
eller handicapkørsel.
Rådgivningen får mange forskellige henvendelser fra medlemmerne.
Vi rådgiver og sparrer omkring alle
spørgsmål, der har en handicapvinkel. Det kan være alt lige fra
spørgsmål om handicapskilt, botilbud, hjemmehjælp, kompensation
i job, uddannelseshjælp mv.

Biler og BPA fylder

Bisidderne

I året der gik, har vi haft en del sager
om Borgerstyret Personlig Assistance
(BPA) især fra bestemte kommuner,
hvor vi kan mærke, at ordningen er
under pres. Det handler både om
tilkendelse af en BPA-ordning, men
også om revurdering af BPA-ordninger, hvor nogle kommuner laver
vurderinger, som ligner minutudmålingen på hjemmehjælpsområdet. Vi
hjælper medlemmer med over for
kommunen at holde fast i intentionerne med ordningen og at sikre, at
sagen er grundigt belyst. Det er især
vigtigt med aktuelle og specialiserede lægeoplysninger og dagbøger,
der afspejler et sammensat og uforudsigelig hjælpebehov.
Vi har også mange sager om de
såkaldte ”trivsels-biler”, altså bi-

Til at hjælpe os har vi et stort korps
af bisiddere i hele landet. Bisidderne er uddannede og har selv en
funktionsnedsættelse eller er pårørende. I år lykkedes det os at mødes
og afholde kursus med bisidderne,
hvor vi arbejdede med dokumentation af de mange kompetencer og
erfaringer, det giver at være bisidder. Vi er virkelig glade for bisiddernes enorme indsats. Deres indsats
ude ved medlemmerne gør en stor
forskel, og derfor fylder det også
meget i vores daglige arbejde at understøtte bisidderne.

Tæt samarbejde med politisk afdeling
Når rådgivningen støder på problemstillinger eller vilkår, som vi

mener er generelle, eller kommuner, der skærer ned over en kam
uden at lave individuelle afgørelser
eller andre urimelige forhold, så
samarbejder vi med forbundets
politiske afdeling, så vi kan få
udfordringerne frem i lyset på
Christiansborg eller i pressen. Det
er dog det lange seje træk, som
ind imellem kan tage år. Men her
er vi utrolig taknemmelige for, at
I medlemmer bidrager med cases
fra den virkelige verden, det er
det, der kan gøre den store forskel
i dialogen med politikerne eller
pressen. Som eksempel samarbejdede medlemmer, rådgivningen og
presseafdeling med en journalist
fra Danmarks Radio om at synliggøre en kommunes praksis med at
observere medlemmer i deres hjem
i op til en uge, en praksis som vi
fandt uværdig og unødvendig for at
oplyse hjælpebehovet. Det lykkedes os at få denne praksis ændret i
den givne kommune.
Vi finder dette samarbejde mellem medlemmerne, bisidderne, sekretariatet og udvalgene m.m. meget
givende. Det er her, vi i flok kan stå
stærkere og være med til at forbedre forholdene for medlemmerne.

Rådgivningen behandler
mange sager om støtte til bil.
Foto: Colourbox.
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RÅDGIVNING

Af Jeppe S. Kerckhoffs

Årets gang i rådgivningen i tal
Hvert år ved årets udgang gør vi status på aktiviteten i
rådgivningen. Tallene giver os et tydeligt billede af, hvor
skoen trykker, og udgør et vigtigt grundlag for vores inte
ressepolitiske arbejde. Her får du nogle nøgletal fra 2021

G

ENERELT VISER TALLENE,
at medlemmerne fortsat
oplever et stort pres i hverdagen. Efterspørgslen på
støtte fra rådgivningen er stigende
og fortæller os, at vi som interesseorganisation har en vigtig rolle i at
prioritere dette arbejde, men også
at tallene vidner om en presset virkelighed, som forpligter os til aktivt
at omsætte de mange udfordringer
medlemmerne støder på til interessepolitisk påvirkning.

Vækst i antal af
henvendelser, men antallet
af sagsforløb er stabilt
Antallet af henvendelser til rådgivningen er fra 2020-2021 steget
med 32 pct. fra 1416 henvendelser
til 2091 henvendelser.
Antallet af håndterede enkeltsager er højt, men stabilt. I 2020
varetog vi 516 sagsforløb og i 2021
522 sagsforløb – fordelt på fire
medarbejdere.
Det øgede antal henvendelser,
sammenholdt med det stabile antal
sagsforløb, bekræfter rådgivernes
oplevelse af, at sagerne generelt er
blevet mere komplekse og kræver
en øget mængde kommunikation i
det enkelte tilfælde.

Jævn fordeling af hjælpsøgende
mellem 21 og 70 år i både 2020 og
2021.
Meget få hjælpsøgende under ti
år og over 80 år.
I gruppen af børn og unge mellem 11 og 20 år er det sket en
vækst på 47 pct. ( fra 17 – til 32
sagsforløb).

Flere frivillige
bisiddertimer, fordelt på
færre medlemmer
Der er sket en vækst i antallet af
leverede frivillig-timer fra 598 ti-

mer i 2020 til 635 timer i 2021.
Det øgede antal timer – leveret
af vores 45 bisiddere - er fordelt
på færre enkeltpersoner, idet der
i 2020 blev leveret bisidderhjælp
til 175 personer, mens der i 2021
blev leveret bisidderhjælp til 119
personer.
Her ses samme tendens, som hos
rådgivningsteamet, at sagerne er
mere komplekse og kræver mere
støtte til det enkelte medlem.

Socialpolitikken giver de
største udfordringer
Det er det socialpolitiske område,
som suverænt fylder mest i rådgivningen. 377 sagsforløb er således
registreret som sociale sager (serviceloven).

Foto: Colourbox.

HYPPIGST FOREKOMMENDE:
Sagsområderne er fordelt på mange forskellige sagstyper. Nedenfor
kan du se eksempler på sagsforløb.

Geografi, køn og alder

• Støtte til køb af bil ligger på førstepladsen med 120 sagsforløb.

Dansk Handicap Forbund er involveret i sagsforløb over hele landet,
idet vi har haft sager i 88 kommuner.
Hyppigst forekommende aldersgruppe, som søger hjælp, er både
i 2020 og 2021 gruppen fra 61-70
år.

• BPA ligger på andenpladsen med 65 sagsforløb.
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• Hjælpemiddelområdet ligger på tredjepladsen med 48 sagsforløb.
• Merudgiftsdækning med 38 sagsforløb.
• Boligændring og boligskift med 23 sagsforløb.
• Beskæftigelsesområdet er registreret med 28 sagsforløb.
• Pensionsområdet er registreret med 28 sagsforløb.

SE UDGIVELSEN

Online

Scan her:

FALKON A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRER
w w w. f a l k o n . d k t l f . 3 5 3 6 4 5 0 0

40 års erfa r i ng i r å dgi vnin g

HÅNDVÆRKTØJ

Søvangsvej 1• 2650 Hvidovre
Telefon 3333 9390
christian@fejekosten.dk • www.fejekosten.dk

TIL PROFESSIONELLE
FAGFOLK
Telefon: 4454 0800

Øresundsvej
Unavngivet 1 1

23-04-2020 13:43:19

Købmand

Kenn Seewaldsen

Øresundsvej 23 , 2300 København S

Ulf Eriksson Violins

Hesselager 21 • 2605 Brøndby
Tlf. 43 75 50 25
info@bryggeriet-skands.dk
www.bryggeriet-skands.dk

A1

Esplanaden 5a • 1263 Copenhagen
Tel: +45 33 12 24 64 • Mobil: +45 40 10 53 10
info@ulferiksson.com • www.ulferiksson.com
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FRIVILLIGHED

Af Jeppe Kerckhoffs. Illustration: Niels Poulsen

Bisiddere som frontløbere
for frivilligsagen
I Dansk Handicap Forbund er vi stolte af vores 13 år gamle
bisidderordning. Derfor har det været helt naturligt, at vo
res bisiddere blev frontløbere i et projekt, som på vegne
af frivilligverdenen tester, hvordan man kan dokumentere
frivilliges individuelle kompetencer

D

ANSK HANDICAP FOR
BUNDS arbejde hviler på
frivillighed fra mennesker
over hele landet, som gør
en kæmpe indsats for handicapsagen både gennem sociale arrangementer, direkte hjælp til medlemmerne og interessepolitisk arbejde.
Det er et arbejde, som indebærer et
møde mellem mennesker, som ofte
befinder sig i svære livssituationer,
og det giver en unik viden hos den
enkelte frivillige. Fx er det en kom-

OM OCN-METODEN
OCN (Open College Network)
har sine rødder i 1970’ernes
England, hvor store grupper
af arbejdsløse minearbejdere
blev hjulpet videre ved at
validere alle de uformelle og
skjulte kompetencer, de hver
især havde opøvet. De fik
papir på deres kompetencer,
selvom de ikke var opøvet i
det officielle uddannelses
system og i dag anerkendes
point fra systemet på engel
ske universiteter. Metoden
har været i brug i Danmark
siden 2007 og testes nu i for
hold til frivilligverdenen.
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pliceret opgave, når vores bisiddere
støtter enkeltmedlemmer i at skabe
struktur, yde støtte til at gennemføre gode myndighedsmøder og
samle op bagefter.
Faktisk har vi igennem flere år
kunnet se, hvordan bisidderne hver
især oparbejder kompetencer, som
vi slet ikke kunne forestille os. Der
er langt fra det, man lærer på introduktionskurset, til det, vi kan se, at
bisidderne mestrer efter noget tid
’i marken’. Her opnås der kompetencer, der udvikler dem som frivillige, men som også kan overføres
til arbejdslivet eller bruges til personlig udvikling. Vi har længe haft
en ambition om at få disse unikke
kompetencer frem i lyset. Det er
nu blevet muligt gennem en konkret metode ved navn OCN, (Se
faktaboks, red.), som kan validere de frivilliges mange
uformelle kompetencer,
som ellers ligger skjult
under overfladen.

Vend det på hovedet og opnå
noget nyt
De kompetencer,
som frivillige
opøver, er meget
individuelle, og
netop derfor
passer OCNprogrammet godt
ind. Her vender

man nemlig tingene på hovedet.
I stedet for traditionel indlæring,
hvor man skal kunne noget bestemt, tager OCN-metoden fat i
alt det, som den enkelte frivillige
bisidder er blevet dygtig til, dokumenterer det og giver et læringsbevis på det.
På det første af to kurser, hvor
OCN-programmet indgår, var vores
frivillige bisiddere derfor eksperterne, som hver især sidder med
en udefinerbar skattekiste af kompetencer. Kurset var derfor tilrettelagt, så kursisterne blev guidet
gennem en proces, hvor de skulle
udfordre hinanden i at kigge indad
og gradvist indkredse, konkretisere,
sætte ord på og til sidst illustrere
alt det, de er blevet særligt gode
til.
Det var en øjenåbner og en meget interessant øvelse, for kurset
blotlagde en masse kompetencer,
som vi slet ikke kendte til. Det har
givet os et klart billede af, hvem
bisidderne er, og de mange kompetencer de besidder hver især.
For bisidderne har processen også
tydeliggjort

noget, som før var ubevidst, og så
har de tilmed fået dokumentation
på det.

Skjult viden og nyt fokus
En del af bisidderne har mange års
erfaring og beskriver, at kurset var
med til at tydeliggøre ting og give
et nyt fokus i arbejdet. Fx at der er
noget, der skal lægges mere vægt
på, fordi det er det, man som bisidder er særligt god til.
Det siger bisidder Bente Rey, som
på kurset fik tydeliggjort personlige styrker og kompetencer omkring
empati: ”Det er blevet tydeligt for
mig, at min styrke er at vise empati.
Efter kurset føler jeg nu, at empati
i samtalen er langt vigtigere end
blot at kende til sagens indhold.
Jeg tror, at det virker godt for medlemmet, at empatien åbner for en
fælles vej til den gode samtale.
Metoden er en spændende måde
at gå til bisidderarbejdet på. Jeg
fik tydeliggjort kompetencer og
oplever nu,

at det er mere legalt at fokusere på
det, jeg er bedst til – nemlig den
empatiske tilgang og fremhæve
betydningen af den. Empatien er,
efter kurset, blevet et langt mere
værdifuldt redskab, noget jeg kan
bruge personligt, men også meget
konkret kan dele med andre bisiddere, ”siger Bente Rey.
Bisidder Jens Grønskov fremhæver værdien i at få tydeliggjort egne kompetencer frem for at skulle
leve op til et pensum, som andre
har defineret: ”OCN-kurset var en
behagelig øjenåbner. Det var rart
ikke at skulle op i en eksamen,
men i stedet blive belønnet for de
tillærte kompetencer, som jeg ikke
tænkte over eller havde glemt, at
jeg havde,”siger han.

Et brohoved for frivilligverden
Dansk Handicap Forbund er en
organisation, som hele tiden lærer
og udvikler sig. OCN-projektet skal

derfor ikke ses som et isoleret projekt, men derimod en bevægelse
imod en ny måde at tænke på. Vi
består af mennesker, relationer
mellem mennesker og den viden
og de kompetencer, der opstår i
dette møde. OCN-projektet er en
mulighed for at tænke frivillighed
på en ny måde, og med de erfaringer vi høster blandt vores bisiddere, har vi et ønske om at videreføre
til andre frivilliggrupper – ikke bare
i forbundet, men i hele frivilligverdenen.
Vi har afprøvet noget nyt, som
andre kan profitere af. Projektet
kan således udgøre et brohoved og
blive et værdifuldt bidrag til at udvikle frivillighed og civilsamfundsorganisationer på en tidssvarende
måde, hvor den frivillige selv er i
centrum og på den måde får ’noget
tilbage’, som er direkte anvendeligt
i eget liv.

OM OCN PROJEK
TET – DHF, OCN,
RAMBØLL
Projekt ”Frivilligt arbejde
– en værdifuld ressource”
skal synliggøre og dokumen
tere de kompetencer, som
frivillige opnår. Ved hjælp
af OCN-metoden valideres
både uformelle og formelle
faglige, sociale og personlige
kompetencer. Projektet er et
pilotprojekt og bisidderkur
serne et testlaboratorium,
hvor OCN-metoden som no
get nyt afprøves på frivillige i
et samarbejde mellem Dansk
Handicap Forbund, OCN-Dan
mark og med Rambøll som
evaluator. Projektet er støttet
af VELUX fonden.

HANDICAP NYT 1 - 2022 • 17

Motorcykelværksted i RØDOVRE

Damhus Boulevard 55 • 2610 RØDOVRE
Tlf.: 36 72 49 67
bmw-service-jan-neumann.business.site

Åbningstider:
man: 07.00–17.00
tir:
07.00–17.00
ons: 07.00–17.00
tor:
07.00–17.00
fre:
07.00–17.00
lør:
Lukket
søn: Lukket

Anders Kirkeby Consulting Ivs
Rødovre Parkvej 259 St th • 2610 Rødovre

Tlf. 20 74 05 88

HERREMODE

Frederiksborgvej 86
2400 København

Bygangen 15-17 • 2620 Albertslund

Tlf. 43 62 88 81

  

Rørbæk A/S

- Rustfri Smede & Montage
Snedkergangen 3 • 2690 Karlslunde
Tlf.: +45 46 13 70 70
www.roerbaek.as

Herlev

Herlev Hovedgade 129
2730 Herlev
Tlf: 44 91 22 00
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Købmand
Sabit Husein

Tømrermester Anders Møll
Strandhaven 97 • 2665 Vallensbæk Strand
Telefon: +45 20 20 56 42 • E-mail: anders-moll@mail.dk

www.tm-anders-moll.dk

Hjerneskader, hjernerystelser
og udviklingsforstyrrelser
Kontakt os, vi er specialister
www.centerforhjerneskade.dk
Tlf. 35 32 90 06

KJ Metalopkøb
v/Jakob Jørgensen
Damparken 1, st. tv. • 2610 Rødovre
Tlf.: 40 11 62 81
kj@kjmetal.dk
A2

Bregnegangen 19 • 2300 København S.
Stilladsplads: Oliefabriksvej 100 • 2770 Kastrup
Tlf.: 40 19 27 45 • email: fmstillads@gmail.com
www.fmstillads.dk

JENS BOUETS KLUMME

Medlemshvervning og
nye medlemstype
På kongressen 2020 blev det
vedtaget, at vi fra sekretariatet
skulle sikre et initiativ, så medlemmer, tillidsvalgte og ansatte
kunne skaffe forbundet flere
medlemmer. Sekretariatet tog
derfor fat i en lang række medlemmer, reklamebureauer og antropologer for at få input til, hvordan det skulle gøres.
Gennem en næsten seks måneder lang proces kom vi
så i mål med en kampagne, der skulle sikre flere medlemmer på tre niveauer:
• Ordinære medlemsskaber som vi kender dem til
gavn for alle lokalafdelinger, specialkredse og hovedforbund.
• Støttemedlemsskaber for pårørende og alle andre,
der ikke kan identificere sig med at have et handicap,
være med i en lokalafdeling eller have medlemskab af
en specialkreds. Til gengæld vil deres støtte bidrage
til, at vores lokalafdelinger kan få deres kontingent
andele hurtigere, og specialkredse kan få øget deres
rammebevillinger. Og da støttemedlemmers bidrag er
fradragsberettiget, kan vi endda forvente, at mange vil
finde det særligt attraktivt at støtte Dansk Handicap

Forbund for alt det gode, vi gør for medlemmerne.
• Virksomhedsstøttemedlemsskaber for alle de små og
mellemstore virksomheder, der tror på, at vi som forbund gør en forskel, og som gerne vil støtte i en CSR
optik og af et godt hjerte. Ligeledes vil dette gavne
en hurtigere udbetaling af kontingentandele fra de
ordinære medlemsskaber og større rammebevillinger
til specialkredsene.
Forbundet har postet en masse penge i dette medlemshvervningsprojekt, og i sekretariatet ser vi meget frem til,
at lokalafdelinger og enkeltmedlemmer kommer i gang
med at bruge kampagnen.
Hvis I har spørgsmål til kampagnen, så må I endelig ikke
tøve med at henvende jer. Alle spørgsmål er helt ok. På
sekretariatet vil vi gøre alt, hvad vi kan for at støtte jer, og
vi er også selv engageret i arbejdet. Men vi kan ikke gøre
det alene. Det er en bunden opgave, som kongressen har
vedtaget, og som kun kan løses i flok. Jeg ser derfor meget frem til samarbejdet med alle i forbundet om denne
vigtige fællesopgave. Vi afholder kongres til oktober, hvor
jeg og landsformanden ser frem til at præsentere resultatet af vores fælles anstrengelser.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

MEDLEMSTILBUD

Af kursusudvalget

Online kurser med fokus på dine behov

F

ORBUNDETS KURSUSUD
VALG HAR i 2022 planlagt
et online-arrangement hver
måned, hvor du som medlem får viden om den hjælp og
støtte, der har betydning for din
hverdag.
Dansk Handicap Forbund har et
kursusudvalg, som består af fem
tillidsvalgte, som planlægger og
afholder temamøder, endags- og
weekendkurser, som fokuserer
på at give viden og uddanne nye
tillidsvalgte samt afholde sommerkursus i uge 29 på Egmont
Højskolen.

Corona-udfordringer har skabt
besværligheder for os, men de har
også sat turbo på vores udviklingsarbejde.
Det er i dag helt naturligt for os
at anvende online-platforme til at
udbrede viden og udveksle erfaringer på tværs af hele landet. Den
bekymring, vi tidligere havde omkring disse værtøjer, er langt hen af
vejen gjort til skamme.
Vi oplever at rigtig mange deltager i vores online-arrangementer,
og at vi hver gang ser nye ansigter,
som træder ind og bliver en aktiv
del af vores meget vigtige fæl-

lesskab. I år har vi arrangeret en
række online-temamøder kl. 19.0020.30 den første onsdag i marts,
april, maj og juni, som ikke kræver
tilmelding. Der udsendes invitationer til alle medlemmer, som vi
har e-mailadresser på, og temamøderne annonceres løbende på
hjemmesiden og i ugenyhederne
via e-mail.

Læs om kurserne på side 41
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VELFÆRDSTEKNOLOGI

Tekst og foto af Laura Hansen

Antoniett og Janne for
tæller beredvilligt om
hjælpemidler.

Gå på opdagelse i
velfærdsteknologien
På havnen i Aarhus kan man gå direkte ind fra gaden og se den nyeste velfærdsteknologi
i kommunens oplevelsesrum. Det er et unikt sted, der bidrager til at oplyse om velfærds
teknologiske hjælpemidler

P

Å HAVNEFRONTEN I Aarhus
ligger det store kultur- og
multimediehus Dokk1, der
blandt andet indeholder et
bibliotek og kommunens borgerservice; der er god tilgængelighed,
parkering, handicaptoiletter osv.
Bygningen indeholder også området
DokkX, som er Aarhus Kommunes
velfærdsteknologiske oplevelsesrum. Her er en fast udstilling med
forskellige banebrydende hjælpemidler samt en skiftende udstilling.
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Den aktuelle udstilling hedder
”Klar til næste pandemi – med
velfærdsteknologi”, som kan ses
indtil 12. juni, og som sætter fokus på de velfærdsteknologiske
initiativer, som Covid-19 pandemien har ført med sig. Handicapnyt er taget til Aarhus for at gå
på opdagelse og får kvalificeret
guidning af projektmedarbejder
Antoniett Vebel Pharao og teknologisk konsulent Janne HardahlChristensen.

”Her kan man se forskellige hjælpemidler, som man ellers ikke har
let adgang til, og vurdere om det er
noget, der kunne være brugbart for
én selv. Det medvirker til at afmystificere begrebet velfærdsteknologi og til at udbrede kendskabet
til det hav af muligheder, der er på
markedet,” forklarer Janne HardahlChristensen om udstillingen.

Behov for individualisering
I udstillingsrummet er der hjælpe-

midler fra gulv til loft. De mange
forskellige hjælpemidler dækker
over en bred vifte af behov. Men
den første tanke, der rammer, er, at
ikke alle har mulighed for at udforske udstillingen på lige vilkår. De
velfærdsteknologiske hjælpemidler
er udstillet på hylder i to niveauer,
hvilket gør det svært at se de øverste, hvis man sidder i en manuel
kørestol.
Til trods for at tilgængeligheden
kunne bruge lidt finpudsning, så
har DokkX noget at tilbyde for de
fleste. I det velfærdsteknologiske
oplevelsesrum viser Antoniett Vebel Pharao rundt og fortæller om
læren fra pandemien.
”Med corona, isolation og afstand
fandt vi ud af, at vi har brug for
individualiserede og digitaliserede
former for velfærdsteknologi. Lige
nu præsenterer vi mange bud på
teknologier, som er blevet udviklet
under pandemien. På den måde
kan vi håbe, at man under den næste pandemi forhåbentlig ikke vil
føle sig isoleret på samme måde
og samtidig er bedre forberedt til
at holde sig i gang med eventuel
hjemmetræning,” forklarer Antoniett.
Det er fx muligt at gå på opdagelse i forskellige systemer til
individuel behandling i hjemmet,
så unødvendige læge- og hospitalsbesøg kan undgås. Dét muliggøres eksempelvis med en medicineringsrobot kaldet Evondos, der
sikkert opbevarer og dispenserer
medicin. Eller med online kommunikationsapparater, der er forbundet til ens læge. Udstillingen byder
også på flere nyligt udviklede, sociale videoplatforme, der bruges til
at holde kontakten med ens kære,
selvom man ikke fysisk kan se hinanden.
Ud over de sociale og behandlingsorienterede teknologier er
der i udstillingen et særligt fokus
på helbred og træning. Forskellige
digitale træningsplatforme, apps,

apparater og målere, der giver
mulighed for at udføre hjemmetræning eller at holde øje med sin helbredsmæssige tilstand. Antoniett er
særligt begejstret for hjælpemidlet
Airofit Pro, som er en åndedrætstræner, der måler lungefunktion.
”Åndedrætstræneren er primært
udviklet til sportsudøvere, men
efter jeg og andre har talt med udviklerne, undersøger de nu, hvordan apparatet kan hjælpe personer
med en svag lungekapacitet. Airofit
har forskellige sværhedsgrader
og kræver kun fem til ti minutters
træning om dagen, så det er lige en
træning for mig,” siger hun med et
glimt i øjet. Antoniett Vebel Pharao
har muskelsvind, som påvirker hendes lungekapacitet.

En nemmere hverdag
Formålet med DokkX er at præsentere de teknologier og hjælpemidler, der kan bidrage til, at brugerne
er mere selvhjulpne i hverdagen,
men også generel velfærdsteknologi til gavn for de mange.
Det kan være forskellige småhjælpemidler, der gør hverdagen
nemmere. I udstillingen er der fx
et intelligent drikkeglas, Aquatime,
der måler, hvor meget du drikker
i løbet af dagen. En vigtig hjælp,
hvis man ikke husker at få indtaget
nok væske.
I samme kategori er der hjælpemidler, der kun kræver en arm at
benytte. Easy-up er en overflade,
der suger en genstand fast til
bordpladen, så man ikke skal være
bekymret for, at den vælter eller
glider. Eller en holder til madvarer,
der giver brugeren en ekstra hånd
under servering og spisning.
På gennemgangen fremhæver
Antoniett en transportabel scooter,
som hun har oplevet mange positive kommentarer til, Mobilscooter.
Scooteren er lille af størrelse og
ganske smal, så den kan komme
rundt de fleste steder. Når teknikken først er lært, kan scooteren

pakkes sammen til en transportabel kuffert, som kan tages med i bilen eller flyet, når man skal på tur.
Dagens sidste hjælpemiddel er
også fra den faste udstilling. Det er
en mekanisk armstøtte, som kaldes
iFloat. Armstøtten er designet til
mennesker med nedsat funktion i
armene, hvor et hjælpende skub
gør flere opgaver mulige. Armstøtten kan fastgøres på de fleste borde og kan tilpasses til den enkelte
bruger.
”Jeg kender flere, der benytter
iFloat til at få tilføjet ekstra kræfter
i armene, så man selv har mulighed
for at spise og skrive på computer.
Det er rigtig smart,” forklarer Antoniett begejstret.
Ovenstående er eksempler på
typer af den velfærdsteknologi,
som kan opleves i DokkX. Hvis du
ikke har mulighed for at tage turen
til Aarhus Havnefront, er det også
muligt at få velfærdsteknologien
til dig.

DokkX på tur
DokkX ledes og har daglig bemanding fra den socialøkonomiske
virksomhed Teknologi i Praksis,
hvis største kunde er netop Aarhus
Kommune med driften af DokkX.
Ud over driften tilbyder virksom-

HVAD ER
VELFÆRDS
TEKNOLOGI?
Velfærdsteknologi er tekno
logiske og digitale redskaber,
der kan understøtte daglig
dagens udfordringer. Den kan
udgøres af mange forskellige
genstande, som på den ene
eller anden måde medvirker
til, at mennesker, der fx har
en funktionsnedsættelse, bli
ver mere selvhjulpne.
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Medicineringsrobotten Evondos
benyttes til sikker opbevaring
og dispensering af medicin i
hjemmet. 

 Det intelligente drik
keglas Aquatime kan
forebygge dehydrering.

Mobilscooter er en transportabel
scooter, der kan klappes sammen
og medbringes på rejser. 

Pressefoto.

 Airofit Pro er en åndedrætstræ
ner, der måler lungefunktionen og
sender data direkte til den tilkob
lede smartphone.

Pressefoto.

Pressefoto.

Pressefoto.

VELFÆRDSTEKNOLOGI

heden at bringe de velfærdsteknologiske hjælpemidler ud, der hvor
borgerne befinder sig.
”Vi fylder gerne bilen med hjælpemidler og tager ud, hvor end vi
bliver efterspurgt. Vi får altid meget positive tilbagemeldinger fra
borgerne, når vi tager på tur med
DokkX. Vi tilbyder mulighed for at
se og afprøve den nyeste velfærdsteknologi i brugernes nærområde,”
fortæller Kirsten Rud Bentholm,
som er leder af Teknologi i Praksis.
I 2022 har DokkX fået projektmidler til at købe en lille, transportabel udstillingsvogn, som kan tage
rundt i kommunen til forskellige
begivenheder, hvor de kan få en
samtale med brugerne. Det handler
nemlig ikke kun om at informere
dem om, hvilke teknologier der
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aktuelt er udstillet, men mindst
lige så meget om, hvad der efterspørges af forbrugerne, forklarer
Kirsten. Det er også muligt at købe
et besøg i andre kommuner. Kirsten Rud Bentholm fortæller, at de
ønsker at udbrede muligheden til
resten af landet, men indtil flere
kommuner kommer på vognen, er
det muligt at købe ydelsen af Teknologi i Praksis.
”Man skal bare kontakte mig og
fortælle, om der er nogle specifikke
ydelser, der ønskes. Vi kan komme
med forskellige eller specifikke velfærdsteknologiske hjælpemidler,
så man kan gå på opdagelse. Vi kan
holde foredrag eller medbringe vores 3D-printere så der er mulighed
for selv at designe og få printet
det hjælpemiddel, man lige står

og mangler,” lyder det fra Kirsten,
som tilføjer, at de med glæde vil
lave aftaler med Dansk Handicap
Forbunds lokalafdelinger, hvis der
er interesse for det.

Print dit eget hjælpemiddel
på Rehab-Lab
Ved siden af udstillingen på DokkX
ligger Rehab-Lab, som er et 3Dprintværksted, hvor der udvikles og printes mindre hjælpemidler baseret på
deltagernes fantasi og ønsker. Her
er det muligt for alle at komme med
en idé til den dims, man lige går og
mangler, og designe den med hjælp
fra personalet og få den 3D-printet
og gå derfra med genstanden samme dag – ganske gratis.
”Vi holder åbent en gang om
ugen, hvor man bare kommer

 Denne mekaniske arm
støtte kaldes iFloat og er
designet til mennesker
med nedsat muskel
styrke.

3D-printet teleskopisk
popcornsbæger og klø
pind: De ser måske ikke
ud af meget, men de
fungerer. 

ind med sin idé, og så finder vi
vejen til det printede hjælpemiddel sammen. Man behøver ikke
have lavet en aftale i forvejen –
alle er velkomne,” fortæller Janne
Hardahl-Christensen, imens hun
videreudvikler på et teleskopisk
popcornsbæger.
Værkstedet har haft over 100
besøgende i 2021, og der er blevet
udviklet adskillige nye hjælpemidler, der løser små problemer i hverdagen. Ud over det 3D-printede
popcornsbæger, der er placeret på
toppen af en teleskopisk pegepind,
som giver mulighed for at spise
popcorn, selvom man ikke kan føre
sin hånd op til munden, så er der
blevet designet mange andre ting:
Et kløpindshoved, som kan
monteres på samme teleskopiske

 Antoniett Vebel Pharao
har designet og printet
en sugerørsholder ud fra
”standardmål” på glas og
kopper.

3D-printet vatpindsholder:
 3D-printet ”Mønt” til
Vatpindsholderen giver lige
indkøbsvogn: Det kan være
det ekstra stykke, når der er svært at få mønten ud ad ind
lidt for langt til øret. 
købsvognen igen, det er det
3D-printede håndtag her en
løsning på.

pegepind. En sugerørsholder til
glas og kopper, der sikrer, at sugerøret ikke bevæger sig rundt.
En vatpindsholder, der lige giver
det sidste stykke, hvis man ikke
selv kan få hånden op til øret. En
”mønt” til indkøbsvognen med et
ekstra stykke, der stikker ud, når
man har placeret den i en vogn, så
man nemt kan trække den ud igen
uden mange kræfter eller finmotorik.
Det er kun fantasien, der sætter
grænser. De ansatte i Rehab-Lab
sidder klar til at hjælpe de besøgende med at udvikle dét, de lige
går og mangler. Janne HardahlChristensen forklarer dog, at de
lige så gerne vil hjælpe de besøgende til at gøre det selv. Til at
designe de små hjælpemidler be-

nyttes programmet Fusion360, som
er et gratis, men lidt kompliceret at
benytte.
”Vi er her for at hjælpe andre
med at tegne de hjælpemidler, som
der ønskes, men vi underviser også
i, hvordan man bruger programmet,
så man selv kan designe videre
derhjemme,” forklarer Janne.
De allerede udviklede 3Dprintede hjælpemidler er udstillet
i DokkX sammen med de velfærdsteknologiske udstillinger.

Læs mere om åbningstider
og andet på https://dokkx.
aarhus.dk/
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Særlige behov
kræver særlig
juridisk rådgivning
Den får I hos HjulmandKaptain.
Rebekka Højmark-Breiner er advokat
og er vokset op med sin handicappede
søster. Rebekka ved derfor, hvor udfordrende det kan være at få hverdagen til
at hænge sammen.
Kontakt os på 7015 1000 eller
læs mere på hjulmandkaptain.dk

Vi står bag
de danske
paraatleter
LYKKE
HE L D O G DE
MED
MPISKE
PARALY E!
LEG

www.elsassfonden.dk
Følg os  

24 • HANDICAP NYT 1 - 2022

DET SKER

I DANSK HANDICAP FORBUND

JANUAR 2022

FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på
adressen: www.danskhandicapforbund.dk
DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse:
Landsformand:
Medlemsservice

Handicap-nyt:

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

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk
Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

dhf@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

dhf@danskhandicapforbund.dk

susanne@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

dhf@danskhandicapforbund.dk
jeppe@danskhandicapforbund.dk

RYK:
Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

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

FREDERIKSHAVN-SÆBY
Torsdage den 3., 17. og 31. marts og 7. og 21. april og 5.
maj kl. 19.00 på Dagcenteret Ingeborgvej: Banko.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS
Onsdag den 9. marts kl. 18.30-21.30. Fritidscentret, Multi
salen, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk: Banko. Vi spiller
ti spil. Gevinster på 1., 2. og 3. række. Ingen lotteri denne
aften. Tilmelding senest fredag den 4.3.
Lørdag den 9. april kl. 11.00-16.00. Fritidscentret, Multi
salen, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk: Generalforsam
ling. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, der ønskes behandlet,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før general
forsamlingen. HUSK betalt kontingent for 2022. Vi starter
med generalforsamlingen og spisning kl. 13.00. Ingen lotteri
denne dag. Tilmelding senest 31. 3.
Tilmeldinger til Anna Marie mobil 26 18 38 46, bedst efter
kl. 17.00

HADERSLEV
Tirsdag den 22. februar: Fællessang v/ Kennet Mose Hansen.
Tirsdage den 1., 15., 22. og 29. marts: Lotto.
Tirsdag den 8. marts: Medlemsaften. Oplæg fra Brand og
Redning v/ Jesper Damm og Politi, tyveri i hjemmet, v/ Mor
ten Terman Pedersen.
Tirsdag den 5. april kl. 18.30: Generalforsamling. Dagsor
den iflg. vedtægterne.

Alle aftner foregår på Hiort Lorenzens Center, Hiort Loren
zens vej 67, 6100 Haderslev fra kl. 19.00-21.30, med mindre
andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Du bestil
ler kørsel på tlf. 60 63 59 13 tirsdag mellem 16 og 17. Alle
aftner er inkl. kaffe og brød til kr. 25. Entré for ikke-medlem
mer kr. 40. Alle er velkomne.

HORSENS
Torsdag den 24. februar kl. 19.00: Fastelavn. Indbydelse
kommer senere.
Torsdag den 10. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dags
orden iflg. vedtægterne.
Torsdag den 7. april kl. 18.00: Medlemsmøde og fælles
spisning. Medbring selv drikkevarer. Indbydelse senere.
Arrangementer foregår på Sundtoppen, med mindre andet
er nævnt.

KORSØR-SKÆLSKØR
Mandag den 28. februar kl. 17.30-21.30 i Teglværkscente
ret, Korsør: Fastelavnsfest. Der serveres forloren hare med
kartofler, sovs, tyttebær og salat. Senere er der kaffe/te og
fastelavnsboller. Vi slår katten af tønden. Lotteri med kon
tante præmier. Pris kr. 100. Evt. transport kr. 60. Gæster kr.
130. Tilmelding senest den 20. 2.
Søndag den 27. marts kl. 12.00-19.15 i Tjæreby Forsam
lingshus: Afdelingens 50 års jubilæum. Der serveres en
3-retters menu. Senere serveres kaffe/te og frugttærte samt
”skrub af suppe”. Musik og underholdning v/ Troels Christen
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sen, kendt fra fx Dansktoppen og TV2 Charlie. Der vil blive
holdt taler fra lokale og udefrakommende, og vi håber også
at komme med et par overraskelser. Fælles transport til og
fra forsamlingshuset. Se mere i lokalblad nr. 1.
Mandag den 25. april kl. 17.30-21.30 i Teglværksparken
50, Korsør: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vi starter med spisning. Generalforsamlingen starter kl. 19.
Forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe/te og en ostemad.
Der vil være lågespil, og der arrangeres fælles transport med
liftbus til og fra Teglværksparken. Tilmelding nødvendig se
nest den 17. 4.
Alle tilmeldinger skal ske til tlf. 58 19 69 79 eller 20 96 27
69, med mindre andet er nævnt. Betaling skal ske kontant
ved fremmøde på dagen.

KØBENHAVN
Onsdag den 30. marts kl. 19.00-21.30 på Handicapcenter, Bo
rups Allé 43, København N: Generalforsamling. Dagsorden iflg.
vedtægterne. Hovedtaler kl. 19-20. Der serveres kaffe/te og kage
ad libitum. Sandwich og kørsel bestilles hos Eva, tlf. 21 44 63 05.

MIDT-VEST
Søndage den 20. februar, 20. marts og 24. april kl. 13.00-17.00:
Søndagscafé. Vi hjælpes ad med at bage en kage og smager den
sammen med en kop kaffe. Vi kan spille spil, se film eller noget
andet, som vi har lyst til. Pris kr. 30 pr. person. Sidste tilmelding
den 14. 2. Tilmelding skal ske til Helle, tlf. 40 75 70 31.
Søndag den 27. februar kl. 14.00-19.00: Fastelavn. Starter
med kaffe og fastelavnsboller. Derefter tøndeslagning samt
præmieoverrækkelse. Præmie for bedste udklædning. Slutter
dagen med pølser og brød. Sidste tilmelding den 14. 2. til
Jeannette, tlf. 61 67 09 93, eller Kæth, tlf. 23 48 72 02.
Lørdag den 12. marts og søndag den 13. marts kl. 10.0017.00: Kreativ weekend. Bente sætter sine kreative evner
i spil og hjælper med at lave kort, hvis man har lyst til det.
Man medbringer selv papir, saks og skriveredskaber. Der vil
løbende være kaffe og te, og til frokost serverer vi sandwich.
Mulighed for at købe sodavand. Pris kr. 250, som dækker ma
terialer til Bente samt frokost. Sidste tilmelding den 28. 2. til
Jeannette, tlf. 61 67 09 93.
Torsdag den 17. marts kl. 18.30-21.30: Banko.
Lørdag den 19. marts: Dansk Handicap Dag. Læs mere på
side 30.
Lørdag den 26. marts kl. 13.00-18.00: Orienteringsløb i
Præstbjerg Naturcenter. Vi slutter løbet af med pølser og
brød. Man står selv for transport t/r. Pris pr. person kr. 75.
Sidste tilmelding den 14. 3. til Jeannette, tlf. 61 67 09 93, el
ler Kæth, tlf. 23 48 72 02.
Lørdag den 9. april kl. 12.30-18.00: Påskefrokost og banko.
Vi serverer lækker lun frokost. Efterfølgende spiller vi banko
til kaffen. Pris kr. 100. Bankoplader kr. 10. Sidste tilmelding
den 30. 3. til Jeannette, tlf. 61 67 09 93, eller Kæth, tlf. 23
48 72 02.
Lørdag den 30. april kl. 10.00-18.00: Tur til Thyborøn
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Akvariet. Pris kr. 150. Hjælpere kr. 100. Vi kører fra Bytoften
kl. 10. Vi får rundvisning og ser fodring af dyr. Efter rundvis
ning kan man nyde byen på egen hånd. Vi samles igen kl. 17.
Sidste tilmelding den 19. 4. til Jeannette, tlf. 61 67 09 93,
eller Kæth, tlf. 23 48 72 02.
Onsdag den 4. maj kl. 17.15-21.00: Café på Teglvænget.
Vi spiser kl. 17.15 og hygger fra kl. 19. Man vælger selv, om
man vil deltage i begge dele eller kun i noget af det. Vi spil
ler spil, laver håndarbejde og hygger. Pris for aftensmad kr.
60. Kaffe og kage til hygge efterfølgende koster kr. 15. Sid
ste tilmelding til aftenmaden skal ske mandagen før til Jean
nette, tlf. 61 67 09 93, eller Kæth, tlf. 23 48 72 02.
Arrangementer foregår på Teglvænget 107 D, med mindre
andet er nævnt.

SKAGEN
Torsdage den 3. og 17. marts og 7. og 21. april og 5. maj kl.
19.00-22.00: Bankospil.
Mandage den 28. februar og 7., 14., 21. og 28. marts og 4.,
11. og 25. april og 2., 9. og 16. maj kl. 14.00-16.30: Man
dagsklub.
Torsdag den 10. marts kl. 18.00-22.00: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Spisning fra kl. 18. Tilmelding
til spisning senest den 3. 3. Øl og vand kan købes.
Søndag den 20. marts kl. 10.00-16.00: Loppemarked. Der
kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med mange
forskellige ting.
Torsdag den 31. marts kl. 19.30-23.00: Danseaften. Pris kr.
80.
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
Lørdag den 19. marts: Dansk Handicapdag i Herning. Se
mere side 30 eller ring til Lis Mortensen.
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 på Aktivitetscenteret Od
gårdsvej 15 A: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtæg
terne. Vi starter med fællesspisning. Pris kr. 100 for medlem
mer. Ikke-medlemmer kr. 125. Sidste tilmelding den 15. 3 til
smørrebrød.
Tirsdag den 5. april kl. 10.00: Tur til Bunkermuseum Hanst
holm. Vi kører i liftbus fra Aktivitetscenteret Odgårdsvej 15A.
Pris kr. 240 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 270. Inkl.
spisning og kaffe/te. Sidste tilmelding den 22. 3.
Tilmeldinger skal ske til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 81.

SLAGELSE-SORØ
Mandag den 7. marts kl. 18.00: Generalforsamling. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Vi starter med krebinetter med gule ærter. Kl.
19 starter generalforsamlingen. Tilmelding senest den 27. 2.

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

BOSTEDET

Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge
www.kildehaven.com

I Slettestrand kan du holde din ferie i smukke
naturrige rammer lige ved Vesterhavet!
Handicapvenlige ferieboliger | Restaurant med hjemmelavet mad
Varmtvandsbassinet og træningsrum med fuld tilgængelighed
Handicapvenlig sti i Svinkløv plantage
Tilgængelig strandsti helt ned til Vesterhavet
Feriecenter Slettestrand A/S | slettestrand.dk | mail@slettestrand.dk | +45 9821 7044

medemagruppen

Till/Till contour
5JMMer et ståstativ velegnet for
personer med kontrakturer, da
alle understøttelsesflaEer kan
reguleres/justeres for BU føMge
kroppens faDon.
Produktet leveres i 4 størrelser
og er velegnet for personer
mellFm 75 og 185 cm.
Hofte- og rygdelen på
Contour modellen er dynamisk og
sikrer gunstig aGlastning.
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AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

INVALID

DET SKER I DHF
Lørdag den 19. marts: Dansk Handicapdag. Se mere side 30.
Mandag den 4. april kl. 18.00: Foredrag. Vi starter med to stk.
smørrebrød. Herefter foredrag med René, som fortæller om sit
liv som hjemløs. Pris kr. 60. Tilmelding senest den 28. 3.
Mandag den 2. maj kl. 19.00: Musik-/sangaften.

Vi skal bo på Protur Hotel Palmeras Playa: www.protur-ho
tels.com. Det er et hyggeligt hotel, hvor der ikke er langt til
strandpromenaden. Hjælpemidler kan lejes.
Pris: kr. 10.600 ved to personer på værelse. Pris inkl. fly
t/r med alle skatter og afgifter, mad i flyet, transfer til og fra
lufthavnen, en udflugt og halvpension.

Søndag den 20. februar: Fastelavn.
Søndag den 10. april: Påskefrokost.

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO

26. september-3. oktober

17. – 23. august

”Klubhuset ” Klitrosen udlejes som sommerbolig i perioden
fra uge 22 (maj) til uge 34 (august) 2022. Huset er på 170 m2
med køkken og opvaskemaskine. Der er to baderum med bru
ser og toilet, hvor det ene er handicapegnet. Der er ti boks
senge og to el-hospitalssenge. Der er dyner og puder til alle
senge og en badebænk på badeværelserne. Der er intranet, TV
og indlagt fælles antenne, stereoanlæg, kaffemaskine, porce
læn til 80 personer og fjernvarme.
Huset ligger på Markvej 121A. Der er telefon (98 44 24 97)
og postkasse. Huset er handicapegnet med stor parkerings
plads og lille have. Man skal selv medbringe linned, håndklæ
der, viskestykker og andre hjælpermidler efter behov.
Prisen er kr. 2.500 kr. fra uge 22 til og med uge 25 og i uger
neREJSER
32 og 33. I ugerne 26 til og med 31 er prisen kr. 3.000. De
1.000 kr. skal betales i depositum ved leje fra aftalens start.
Restbeløbet skal
betales senestHOLLAND
30 dage før lejemålets be
AMSTERDAM,
gyndelse. Derudover
betales
der
27. april – 2. maj for forbrug af vand: 75 kr. pr.
m3. El: 3,00 pr. kw. Desuden betales 400 kr. for slutrengøring,
som ikke kan fravælges. Har man hund med, koster rengøring
yderligere 200 kr. Lejemålet er fra mandag kl. 15.00 til man
dag ugen efter kl. 12.00. Henvendelse: Pr. post eller pr. e-mail:
dhfskagen@dlegtele.dk til Lisbeth Hansen, Markvej 145, 9990
Skagen, tlf. 22 53 40 73.

FERIEREJSER MED VESTFYNS FERIEKLUB
8.-15. marts

Pris kr. 9.300 ved to personer på værelse. Prisen er inkl. fly
t/r med alle skatter og afgifter, mad i flyet, transfer til og fra
lufthavnen, én udflugt og halvpension.

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO

kr. 138.0
31 st. tv.

40 23 70

RABA
sidespejl

Vi skal bo på Sunwing Resort Sandy Bay i samarbejde med
Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
Spies Rejser. Det er et stort hotel med lejligheder. Der kan
Slukefter
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DET HANDLER OM TILLID!

Spanien/Tenerife

AMSTERDAM, HOLLAND

sidespejl

handlet,

Cypern

UDLEJNING AF KLITROSEN 2022

ANNO
kørestol

23.-30. august

STEVNS-FAXE-KØGE

Holland

AMSTERDAM, HOLLAND

Spanien/Mallorca
27. april – 2. maj

Bindende til-/afmelding skal ske til Bente, tlf. 51 25 45
51, eller Brita, tlf. 22 29 56 73. Betaling via Mobile Pay 50
82 00. Alle arrangementer afholdes i Kongehave Centeret,
Svendsgade 102, Slagelse, med mindre andet er nævnt.

REJSER

fører, fem overnatninger på hotellet, halvpension fra første
dags aften til sidste dags morgen samt bidrag til Rejsegaran
REJSER
tifonden.
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Vi skal bo på Hotel De Rijper Eilanden.

17. – 23. august
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Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys

BESØG

FORÅRSMESSERNE
FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Hold ferie året rundt
uden forhindringer

SPAR NORD ARENA I KØGE
den 7. april
SPEKTRUM I VEJLE
den 4. maj 2022

I Dronningens Ferieby er der plads
til alle – børn, unge, ældre og endda
familiens hund – og handicap er
ingen hindring.
Kun 1 time fra Aarhus og 4 timer
fra København finder du vores
handicapvenlige sommerhuse, som
vil danne basen for lige den ferie, du
drømmer om!

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Tilmelding, info og udstillerliste på

udifremtiden.dk

Vi tilbyder:

• Ugeferie
• Weekend- og miniferie
• Aktivitetsophold
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Fra grundskole til

voksenliv med et

handicap

Bogen for unge med særlige behov
bliver anbefalet til forældre og pårørende til et barn med handicap
eller som får en diagnose og er
et uundværligt opslagsværk som
også benyttes af specialvejledere
og andre fagpersoner. Den indeholder regler og love, uddannelsesmuligheder efter folkeskolen,
STU-loven med uddannelsesplan, gymnasiale uddannelser,
EUD og FGU, visitation og oplysninger om jobmuligheder
efter en STU.

En samlet oversigt over uddannelsestilbud, opholds- og bosteder
til unge med særlige behov inddelt i 7 geografiske områder.

I tvivl om bogen er relevant for dig?

Du kan bladre igennem et 20 siders uddrag med bla
indholdsfortegnelsen på vores hjemmeside ua.dk

Book dit næste ophold på

www.dronningensferieby.dk eller ring til
os nu på

87 58 36 50 og hør mere!

Pris pr. stk. kr. 275,-.
Rabat ved køb af 5 og 10 stk.

ua.dk

DANSK HANDICAPDAG 2022

Af Mads Stampe

LØRDAG DEN 19. MARTS 2022

DANSK HANDICAPDAG

U

NDER OVERSKRIFTEN:
”VI er her også!” afholder
Dansk Handicap Forbunds
regioner Dansk Handicapdag 2022, hvor vi går i dybden med
det handicappolitiske arbejde, der
ligger de næste fire år ude i landets
kommuner.
For kommunerne er afgørende
for vores liv. Det er de kommunale
byråd, der de næste fire år skal
skabe de mærkbare resultater for

området, og derfor er det nu, vi
skal påvirke dem, så vi ikke bliver
glemt.
Det kan vi alle gøre ved at samle
os, være synlige og sætte ord på
vores udfordringer i hverdagen. Det
gjorde vi op til valget sidste år, vi
gør det i dag, og vi skal gøre det
hver dag!
Det er hverken svært eller kedeligt at arbejde med politik, og det
er sikkert, at vores hverdag og livs-

kvalitet er helt afhængig af vores
fælles indsats. Det er formålet med
Dansk Handicap Forbund, og det
samvær vi har, giver os stærke kort
på hånden, og det er dét, vi fejrer
på Dansk Handicapdag 2022.
Nedenfor kan du se, hvor i landet, vi fejrer dagen. Fremgår din
hjemregion ikke nedenfor, er der
desværre ikke noget arrangement.

REGION HOVEDSTADEN, BORNHOLM
Tidspunkt: 12.30-16.30
Hovedtaler: Rikke Kastbjerg, næstformand i Dansk Handicap Forbund.
Sted: Sagahuset, Rønne.
Pris: kr. 125 pr. person.
Tilmelding: Senest den 14. marts til Lis Schou eller Bjarne Egelykke.
Der serveres to retter mad og kaffe i løbet af dagen. Ud over næstformanden vil der være tale fra en repræsentant i Regionskommunen. I løbet af dagen vil der desuden være musik og lotteri, så vi sammen kan få en spændende og festlig dag.

REGION MIDTJYLLAND
Tidspunkt: 11.30-16.30
Hovedtaler: Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund.
Sted: Gildesalen Bytoften 73, 7400 Herning.
Pris: kr. 200 pr. person. Ledsager gratis.
Tilmelding: Senest den 7. marts til Jeanette, tlf. 61 67 09 93 (gerne på SMS).
Dagen starter med en fælles frokost, og derefter går årets hovedtaler på. Regionen arbejder på højtryk på at finde 2-3
politikere til debat, men programmet er endnu ikke endeligt fastlagt.

REGION SYDDANMARK
Tidspunkt: 12.00-17.00
Paneldebat: Deltagerne i paneldebat er Mogens Wiederholt (CP Danmark), Jeppe Kerckhoffs (Dansk Handicap Forbund),
Kirsten Normann Andersen (SF) og Marlene Ambo-Rasmussen (V).

Sted: Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, Strib, 5500 Middelfart.
Pris: kr. 100 pr. person.
Tilmelding: Senest den 25. februar. Afdelingen tilmelder sig samlet.
Efter faneindmarch, som skyder dagen i gang, er der spisning med to retter mad. Efter spisning går dagens paneldebat i
gang. Undervejs vil der være kaffe/te og lidt sødt. Efter debatten vil der være lotteri, og hele dagen byder vi på musik fra
husorkesteret.
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det handler ikke om
at blive til noget
– men om at blive til

nogen

Årets produkt
Health & Rehab
Scandinavia
2021

Jeg er hurtigere på jobbet med min
PAWS hjælpemotor end i bil, og jeg
undgår forflytninger.
John M. Hinrup, tetraplegiker
og virksomhedsejer

Hovedfag: Friluftsliv, idræt & vandsport, musik,
kunst, politik & debat, change makers.
Mere end 40 eksistens- og valgfag: Fx kajak,
keramik, mountainbike, ølbrygning, adventure
race, svømning, skrivekunst.
Rejser: Spændende eventyr til lands og til vands.

silkeborghojskole.dk

Hvorfor vælge Olivia Danmark
som din BPA-leverandør?
✓ Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
✓ Du og dine behov er i fokus og du får en fast
tilknyttet BPA-rådgiver.
✓ Vi har et brugervenligt IT-system til at oprette
nye medarbejdere, lægge vagtplaner mm.
✓ Du får adgang til en vikarportal, hvor du kan
søge efter vikarer.
✓ Vi har et indgående kendskab til lovgivningen.
✓ Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog,
når vi rådgiver og vejleder dig.
Vil du vide mere?
Kontakt BPA-rådgiver Dea eller Edith på
8888 7171
bpa@oliviadanmark.dk
www.oliviadanmark.dk

Din PAWS-forhandler:
www.koerestolseksperten.dk
8980 3098 * admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve
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Bliv medlem af
Dansk Handicap Forbund
...der er flere måder, du kan gøre det på

Brug hjemmesiden

- www.danskhandicapforbund.dk
>> Tryk på bliv medlem øverst i højre
hjørne af siden og følg linket<<
Her finder du en indmeldingsblanket,
der med det samme sendes direkte
til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt.

Ring til os på 39 29 35 55

På sekretariatet sidder en medarbejder
klar til at tage imod din indmelding. Du
skal have følgende informationer klar:
Navn | Adresse | Fødselsdato
Kommune | Telefon | Email

Send os et brev

Du kan også sende os din
tilmelding pr. brev. Fyld den
nedenstående blanket ud og send
den til forbundet på adressen:
Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2530 Taastrup

Du skal oplyse, hvilket medlemskab
du ønsker, om du har et handicap,
og om du ønsker at blive medlem af
en af forbundets fire specialkredse.

TYPER AF MEDLEMSKAB
Ordinært medlemskab – bliv en del af
et stærkt netværk af mennesker med
bevægelseshandicap og få adgang til
forbundets medlemsblad(e), rådgivning,
bisiddere og politiske niveau.

Støttemedlemskab – vi arbejder aktivt for,
at mennesker med bevægelseshandicap
får mulighed for et liv med lige
muligheder, med dette medlemskab
kan du støtte vores arbejde.

Bliv ordinært medlem 1 års kontingent
for enkeltpersoner koster 314,- kr., og
par/familiemedlemskab koster 471,- kr.

Bliv støttemedlem fra
26 kroner om måneden

Virksomhedsstøtte – mulighederne for
støtte og samarbejde er mange. Har du og
din virksomhed lyst til at høre mere, kan I
kontakte direktør Jens Bouet
direkte på telefon 53 56 13 33 eller mail:
jens@danskhandicapforbund.dk.

✁

Indmeldingskort Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver

Jeg ønsker medlemskab af Dansk Handicap Forbund
Hvilket medlemskab ønskes:
Ordinært medlem
☐ Enlig
☐ Par

☐ Støttemedlem

Navn:
☐ Jeg har et handicap

☐ Jeg har ikke et handicap

Evt. Ægtefælle/samlevers navn:

Jeg ønsker medlemskab af (sæt kryds):

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

☐ Jeg har et handicap

☐ Jeg har ikke et handicap

Barnets navn:
Fødselsdato (d.m.å):

☐ Ungdomskredsen (UK) – 15-36 år
☐ Amputationskredsen (AK)
☐ RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)
☐ HPV-update-gruppen (HPV)

Adresse:
Postnummer/by:
E-mail:
Telefon:
Fødselsdato (dato.måned.år):

Dato og underskrift

Med min underskrift giver jeg samtykke til at Dansk Handicap Forbund håndterer mine oplysninger.
- Læs om håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskab på: https://danskhandicapforbund.dk/da/handelsbetingelser-i-dansk-handicap-forbund

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 i at leve et selvstændigt og aktivt liv ud fra egne ønsker og resurser.

Carl Jacobsens Vej 17L • 2500 Valby
Tlf. 25 55 12 02 • www.v8c.dk
Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

Tornsbjerggård er et mindre bofællesskab
for mennesker med udviklingshæmning
Nøgleord for os er:
Den enkelte beboers trivsel,
et berigende arbejds- og kulturliv,
bæredygtighed,
økologisk/biodynamisk mad.

Tornsbjergvej 98 • Hadrup
8350 Hundslund
Tlf: 86 55 04 05
Email: mail@tornsbjerggaard.dk
www.tornsbjerggaard.dk
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Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Helga Mark – ildsjælen
der kæmper for andre
end sig selv

Lokale pileflettere har deres
eget bed med pil i Byparken.
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Ihærdighed og venlig stædighed giver resultater, når det
drejer sig om tilgængelighed

H

ANDICAP-NYT ER TAGET
til Ørestaden, som er en af
Københavns nyere bydele
på Amager. Gadeskiltningen er mangelfuld og sine steder
meget ulogisk, men det lykkes til
sidst at finde lejligheden, hvor Helga Mark bor. Hun bedyrer, mens hun
skænker dejlig kamillete, at jeg ikke
er den første, der har haft svært ved
at finde adressen, det har Flextrafik
også. Hun frygter en dag, at en ambulance heller ikke kan finde vej.
I 2007 forlod Helga Mark arbejdsmarkedet efter i mange år at
have arbejdet med IT og økonomi
i PostDanmark som ”kontorblæksprutte”, som hun grinende siger.
Hun er nyvalgt til bestyrelsen i
København i Dansk Handicap Forbud. Hun meldte sig ind i 2017 og
brænder især for tilgængelighed.

Kampen for liften på
Helgoland
Hun kæmpede i syv år for, at der
kom en handicaplift på badeanstalten Helgoland på Amager. Forhistorien var, at Amager Strandpark
havde haft en badebro egnet for
kørestolsbrugere, men den blev
fjernet, og der kom ikke et alternativ, så mennesker med handicap
var pludselig udelukket fra at komme i vandet, og badestolene, der
kunne lånes til at komme i vandet
fra broen, var blevet kasseret. Det
syntes Helga Mark var urimeligt,
og så transformerede hun sig til en
enmandshær.
”I 2016 ved budgetforhandlingerne i Borgerrepræsentationen
sad jeg i min elscooter uden for
mødelokalet. Jeg sagde pænt goddag, når deltagerne kom, og pænt
farvel, når de gik. Jeg skrev også
til dem, at det var vigtigt, at vi fik
en lift for alle på Helgoland, så
mennesker med handicap kunne
komme i vandet. Nogle politikere

spurgte mig om, hvorfor jeg sad
der, så svarede jeg pænt, at det
var for at minde dem om liften,”
siger hun. Hun indrømmer, at det
krævede ihærdighed og velvilje
fra rådhusbetjentene, men da hun
ikke generede nogen og opførte sig
pænt, så fik hun lov.
Liften blev indviet i 2017, og
Helga Mark fik lov til at klippe
snoren. Selve liften var en stor
glæde for hende. ”Jeg bruger den
selv, men det er ikke det vigtigste;
det vigtigste er, at forældre med
multihandicappede børn er glade
for, at den er der. Det glæder
mig. Jeg gør dybest set ikke alle
de ting, som jeg gør for min egen
skyld, men fordi det har stor betydning for andre,” siger hun med
overbevisning.
Hun bruger elscooter og er gangbesværet. I 2017 tog hun, som hun
selv siger, sig sammen og meldte
sig ind i Dansk Handicap Forbund.
”Jeg kendte udmærket godt forbundet, men nogle gange skal man
lige tage sig samme og melde sig
ind,” siger hun. Og i 2021 dukkede
hun op til generalforsamlingen i
Københavnsafdelingen og blev
valgt til bestyrelsen.

Mange opgaver i København
Opgaverne står i kø i København.
Lige nu arbejder hun med de københavnske havnebade, som hun
mener skal være for alle, og at der
skal etableres ordentlige løsninger;
fx vil hun ud over en velfungerende rampe også have noget, man
kan holde fast i nede i selve bassinet. Hun udveksler ideer med både
kommunen og den lokale livredder.
Helga bor i Ørestaden midt mellem to metrostationer, og tæt på
hende er der store naturarealer,
som hun nyder at besøge på sin
elscooter.
”Om sommeren kan jeg køre 50
km på en opladning, så jeg kan
komme vidt omkring. Min scooter er mine ben og min frihed,”
siger hun. Hun har sammen med
Naturpark Amager lavet en video
for at få flere med elscootere til
at besøge området. Men ikke alt
er godt; der har været en arkitektkonkurrence, og der skal opføres
nogle fugletårne og kajakanlæg i
naturparken, og noget bliver for
alle, men andet gør ikke. Det kan
hun se på fx billedanimationer,
som viser, hvordan det kommer til
at se ud. Ved en kajakkaj kommer
der en rampe, man kan køre nedad,
men ikke ved de andre. Det huer
hende ikke.

Byparken har et skilt, så man
lettere kan finde rundt.
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Konsulent søges til Sjælland
Kørestolseksperten ekspanderer og søger en konsulent til at betjene vores
kunder på Sjælland. Drømmer du om at hjælpe andre? Sætter du god service
over fortjeneste? Så er din uddannelse af mindre betydning.
Om dig
du kan skille en kørestol ad og samle den igen og må gerne have gjort det
(flere gange) før
du mestrer at jonglere med flere bolde – til tider mange – ad gangen
du er udadvendt og imødekommende og formår selv at skabe kontakt til
eventuelle kunder, både brugere og terapeuter
du er serviceminded, løsningsorienteret og fleksibel
du har kørekort
Om os
Kørestolseksperten sælger kørestole, hjælpemotorer, håndcykler og andet
udstyr til handicappede. Hovedsædet ligger i Viborg, men vi har også showroom
i Greve, som bliver dit primære fysiske arbejdssted, når du ikke er på kundebesøg.
Kørestolseksperten har syv medarbejdere ansat med varierende timetal.
Samtlige konsulenter sidder i kørestol som følge af sygdom eller ulykke. Vi
arbejder ud fra devisen ”vi ved, hvor stolen trykker”, så hos os er det kun en
fordel, hvis du er lam.
Det vigtigste for os er, at du er den rigtige medarbejder, så finder vi ud af
sammen, om du du skal ansættes fuldtid eller deltid, som det nu passer bedst.
Tiltrædelse snarest muligt. Oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Hans Peter Østergaard på telefon 8980 3398. Kortfattet ansøgning og CV
sendes til admin@koerestolseksperten.dk. Vi gennemgår ansøgninger løbende.

www.koerestolseksperten.dk
8980 3398 * admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve
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Her ses Helga Mark ved me
trostationen "Ørestad", som
er tæt på det store indkøbs
center Fields.

Det med det planlagte og utilgængelige fugletårn er meget
slemt, synes hun, da hun elsker at
køre rundt med vand, madpakke og
en kikkert. Hun har spurgt ind til
projektet og er blevet oplyst, at der
ikke må bygges noget stort med
ramper, så det bliver et smalt højt
tårn med trapper, men det svar er
hun ikke tilfreds med, og hun vil
kæmpe videre for, at fugletårnene
skal være for alle.
For ikke så lang tid siden så hun
en steppehøg på Amager, og der
traf hun nogle ornitologer. ”De
havde fået en besked fra Lolland
om, at den var på vej, så de havde
drønet ud til Vestamager for at se
efter den. Og pludselig var den der.
Den var så smuk, og den sad
længe, og jeg kunne tydeligt se
dens fjerpragt. Der er altid noget at
opleve i naturen,” synes jeg.
I sådan en sag om anlæg i naturen er hun glad for at være kommet
med i bestyrelsen i Dansk Handicap Forbund og få et netværk af

tilgængelighedsvejledere, hun kan
spørge til råds.
”Jeg går altid konstruktivt og
venligt til værks. Mine erfaringer er,
at kommunens embedsmænd og
Naturstyrelsen med flere gerne vil
lytte til forslag og ikke kun til kritik.”
Helga Mark har været med til,
at der kom tovværk på låger til
de store indhegnede arealer på
Vestamager, så de kan åbnes fra
en kørestol, og der er opsat reb til
at trække sig ind i en stor shelter
på Vestamager. Små praktiske løsninger, som ikke koster en formue,
men som kan gavne, og hendes
måde at arbejde på gør, at hun bliver inviteret med til møder, ser på
tegninger og tester ting af.
Et andet stort projekt, hun gerne
vil have indflydelse på, er en ny
svømmehal ved Royal Arena, og her
er erfaringen, at rigtig meget kan
gå grueligt galt både med omklædningsrum og adgang til bassinerne.
Hvis man googler Helga Mark, så
kommer der også hurtigt artikler

På Handicap-nyt EKSTRA kan
du se små film med Helga
Mark og liften på Helgoland.

frem fra lokalblade. Helga Mark har
altid boet på Amager, og hun stiller
op til Amager Lokalråd Vest næste
gang, der er valg, da det er vigtigt,
at nogen med handicap kommer
med ved bordet, synes hun.

Tips til arbejdet med
tilgængelighed
Hvis andre arbejder med tilgængelighed i en afdeling, så er Helga
Marks råd at kontakte forvaltningen for området først og politikerne. Hvis det ikke giver pote, så
at kontakte entreprenøren. Hvis
ingen lytter eller vil gå i dialog, så
er pressen den sidste udvej. Det er
også vigtigt at komme frem med
sine ønsker, forslag osv. i august
og september til byrådet, da det er
der, at der er økonomiske forhandlinger.
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HJÆLPEMIDDEL

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Dukker – der både
hygger og hjælper
Set på Health & Rehab Scandinavia - messen for hjælpe
midler og velfærdsteknologi

Pressefoto: Enven.dk

D

”

ET STARTEDE SOM et
kunstprojekt, og så udviklede det sig,” sådan fortæller Anette Krag, som
er uddannet tekstildesigner fra
Kolding Designskole. Hun har for
nogle år siden deltaget i et kunstprojekt, hvor hun udstillede nogle
af sine dukker med titlen: Er der
mon også en plads til mig? Værket
vakte opsigt, og hun fik lov til at
udstille det igen.
”Til en kunstudstilling sagde en
sosu-assistent, at dukken kunne
være god til demente, og så lånte
hun en mod, at jeg fik tilbagemeldinger. I coronaperioden har
jeg lavet dukkerne i forskellige
størrelser, og de er også kommet
ud til en institution, hvor der er
mange hjerneskadede. Samtlige
tilbagemeldinger er meget positive. Dukkerne vækker glæde hos
både børn og voksne. Personalet
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kan bruge dem til at løse op for
situationer, fx hvis nogen spørger:
”Hvorfor er der ikke mere Nutella?” Så kan de svare, at dukken
har spist den. En lille mand med
downs syndrom og demens har
fået sin egen dukke, som han ikke
deler med andre, og som er hans
ven,” fortæller hun.
Andre med autisme og Aspergers
blev også meget begejstrede – og
sådan kan hun blive ved med at
fortælle. På spørgsmålet om, hvorfor hun tror, at de er populære, svarer hun:” Måske er hemmeligheden,
at dukken er håndlavet. Demente
mennesker har været vant til håndlavede ting fra deres barndom, og
de har muligvis også selv skabt
en del håndarbejde i deres tid, så
den virker familiær,” siger hun. Et
andet bud kan være, at da de ikke
har ansigter, så kan man projektere
alle mulige ting og følelser over på

dem. Fantasien kan gøre dem til alt
muligt forskelligt.
Annette Krag elsker de historier,
hun hører om dukkerne, fx om
dukken der forsvandt i flere dage
på en institution, men så viste det
sig, at en beboer fra en helt anden
etage havde taget den op i sin bolig, så de sammen kunne sidde og
se på fugle!
”Jeg ved ikke, hvor længe jeg vil
lave dem, men lige nu synes jeg, at
det er sjovt,” siger hun. Dukkerne
er lavet af økologisk bomuld, og
fyldet er Fossflakes, og de kan vaskes. Alt er dansk produceret.
Du kan læse flere historier om
dukkerne på www.enven.dk
Anette Krag
med sine
dukker.

På Handicap-nyt EKSTRA kan
du se en video fra messen og
hvor Laura Hansen og Mads
Stampe fra redaktionen taler
med standpassere.

Valby Maskinfabrik · Pakkerivej 19
2500 København · Tlf: 88 53 29 69
www.rema1000.dk
Alle har ret til en kollega
Har du lyst til at udforske, hvad du kan i et arbejde? Så kom forbi til en
snak om, hvordan vi kan tilrettelægge et forløb. På Grennessminde STU
tager vi hånd om dig og planlægger så vidt muligt opgaver og rammer,
så det passer til dine ønsker og behov. Kom og bliv en del af et levende
arbejdsfællesskab i et af vores otte værksteder.

GRENNESSMINDE STU
Din vej til et liv med job og kolleger
Kontakt os på 4399 0470
gminde.dk

@restaurantmangal

Hos Restaurant MANGAL har vi ét mål:
at redefinere forståelsen af det
tyrkiske køkken i Skandinavien.
Flæsketorvet 50-52 • 1711 Vesterbro
merhaba@restaurantmangal.com
Tlf.: 61 43 61 53
www.restaurantmangal.com

Det vil vi gøre ved at ændre konceptet
og måden for hvordan man spiser
tyrkisk mad.

100% uvildig rådgivning der i blandt skimmelsvamp.
Syn og skøn af badeværelser/vådrum.
Afleveringsforretninger af huse og ejerlejligheder.
Købergennemgang ved køb
af bolig - hus eller ejerlejlighed/andel
100% uvildige bygningsundersøgelser
af kældre og tagkonstruktioner.

A3

Du Finder mig på Tlf. 22 22 07 57 i 2500 Valby
tor@tp-byggesagkyndig.dk • www.tp-byggesagkyndig.dk
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RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerckhoffs

Sagerne vundet
I forbundets rådgivning er der mange gode eksempler på,
at medlemmerne får medhold. I dette eksempel drejer det
sig om medhold i en sag om støtte til køb af bil og om at
være arbejdsleder i BPA-sammenhæng

E

T MEDLEM HAR fået medhold
i en sag om støtte til køb af
bil på trivselsgrundlag. Det
skete efter en hjemvisning
fra Ankestyrelsen, hvor kommunen
valgte at ændre afgørelsen.
Sagens kerne var, at kommunen
mente, at vores medlem kunne
dække sit kørselsbehov via andre
ordninger som elkøretøj og handicapkørsel mv. Vores medlem
oplyste en række helbredsmæssige
forhold, som betød, at han ikke
ville kunne anvende andre transportformer til at løse behovet.
Forbundet støttede medlemmet
i at beskrive disse udfordringer.
Sagen blev påklaget og kom i Ankestyrelsen, som hjemviste sagen til
fornyet behandling. Argumentet for
hjemvisningen var, at der var betydelig forskel på medlemmets og
kommunens udlægning af sagen,
og at kommunen ikke havde godtgjort, at han ville kunne benytte
andre ordninger.

Grundighed er en mangelvare
I bilsager oplever vi ofte, at sagerne ikke er oplyst grundigt nok.

Budskabet er derfor, at du ikke skal
give op, hvis du får afslag. Mange
afslag på bilstøtte ændres, når man
går videre med sagen.
Kommunernes sagsoplysning i
bilsager er ofte mangelfuld. Det er
derfor afgørende, at du selv bidrager meget aktivt med en grundig
beskrivelse af, hvordan funktionsnedsættelsen begrænser din
mulighed for at benytte alternative
transportformer, og det er afgørende, at du meget grundigt beskriver
dit kørselsbehov. Søg sparring, så
du er sikker på at få det hele med.

Medhold i sag om Borgerstyret Personlig Assistance
(BPA)
Et medlem har nu fået medhold i,
at behovet er langt større end det,
kommunen påstår, og kommunens
forsøg på at frakende BPA-ordningen er afværget.
Ordningen har igennem fire år
været truet af frakendelse. Kommunen har vedholdende forsøgt at
argumentere for, at vores medlem
kan klare sig med et kludetæppe af
sammensat hjælp fra hjemmepleje,
ledsageordning mv. Sagen har selv-

sagt været en alvorlig belastning
for vores medlem, som har levet
i usikkerhed om, hvorvidt hans
tilværelse ville blive begrænset
alvorligt.
Forbundets rådgivningsteam har
hele vejen igennem været en del
af sagen og har hjulpet medlemmet
med at beskrive sit behov meget
grundigt. Sammen med medlemmet har vi gjort gældende, at det
er en del af ordningens intentioner,
at den skal være fleksibel og sammenhængende.
Når man søger om BPA eller får
genvurderet behovet på sin BPAordning, så er det helt afgørende,
at man er meget grundig i forhold
til at beskrive sit behov meget
tydeligt. Tænk i døgn, uge og månedsrytmer og beskriv dine behov
både i eget hjem og på andre steder. Det kan gøres via noter eller
dagbog. Få sparring af forbundet
om hvorvidt du er nået hele vejen
rundt og få gode råd til, hvordan
det matcher ordningens intentioner.

Medhold i BPA-sag om
arbejdslederevne
En BPA-ordning, hvor man ville
frakende på grund af tvivl om arbejdslederevnen, er reddet.
Sagen handlede om, hvorvidt
man må begå en fejl, når man er
arbejdsleder.

Oplever du udfordringer i en konkret sag, eller har du brug for sparring eller bisidderhjælp i forbindelse med
dit møde med kommunen? I den situation kan du få sparring af forbundets rådgivningsteam eller støtte fra en
frivillig bisidder. Kontakt os på 39 29 35 55 eller via ’Min side’ på hjemmesiden: www.danskhandicapforbund.dk
Vigtig sikkerhedsinformation! Vi må, grundet GDPR, ikke modtage personfølsomme oplysninger via e-mail.
Dette er af hensyn til din sikkerhed. Skriftlig henvendelse skal derfor gå via ’Min side’. Ring til os på 39 29 35
55, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gøre.
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En kommune ville helt frakende
et af vores medlemmers BPAordning, fordi medlemmet havde
lånt et mindre pengebeløb af sin
hjælper.
Sagen har været igennem ankesystemet, og i første omgang gav
Ankestyrelsen kommunen ret. Men
forbundet gik sammen med medlemmet ind i sagen og rejste den
over for Ombudsmanden, hvorefter
Ankestyrelsen genåbnede sagen
og behandlede den som principiel.

Vi gjorde gældende, at det er en
voldsom og uproportionel handling
at frakende en ordning, fordi der er
begået en fejl fra borgers side.
Sagen er nu færdigbehandlet, og
det er afgjort, at det var ude af proportioner at frakende ordningen.
Sagen er i øvrigt offentliggjort som
principmeddelelse 21-21 sag nr.1.,
som du kan læse på Ankestyrelsens
hjemmeside.
Det er vigtigt at opretholde en
professionel relation mellem ar-

bejdsleder og hjælper, så der ikke
kan sås tvivl om, hvorvidt man kan
varetage arbejdslederrollen. Det
er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at alle arbejdsledere
kan begå fejl. Enkeltstående fejl er
ikke tilstrækkeligt til at frakende
en ordning. Der skal altid foretages en helhedsvurdering, som
også vægter de positive sider. Søg
sparring hos forbundet, hvis der
udtrykkes mistillid til din arbejdslederevne.

MEDLEMSTILBUD

Af kursusudvalget

Online kurser hver måned
Forbundets kursusudvalg har i 2022 planlagt et arrange
ment hver måned. Arrangementerne foregår online og alle
er velkommen
2. marts – BPA-ordningen og
de beslægtede ordninger
Borgerstyret personlig assistance
(BPA). Vi sætter fokus på visitationen til BPA og snitflader til beslægtede ordninger, og vi fokuserer på
arbejdsleder- og arbejdsgiverrollen
og muligheden for at afgive den til
en forening eller en virksomhed.
Oplægsholdere: Camilla Oles
gaard, rådgiver og konsulent LOBPA,
og Jeppe S. Kerckhoffs, faglig og politisk chef, Dansk Handicap Forbund.

6. april – Kompensationsbegrebet og hvorfor vi skal
kende principper bag vores
hjælp
Rettigheder til hjælp for mennesker med handicap er ikke bare
tilfældige tiltag defineret efter
forgodtbefindende. Alt hviler på
grundlæggende principper understøttet af internationale aftaler, og
kun gennem forståelsen af disse
kan vi opnå de rigtige løsninger –
både i enkeltsager, men også når vi
arbejder handicappolitisk.

Oplægsholder: Jeppe S. Kerckhoffs, faglig og politisk chef, Dansk
Handicap Forbund.

4. maj – Vejen til arbejdsmarkedet for mennesker
med handicap
Hvordan opnås et jobmatch på
trods af de barrierer, man kan opleve, når man lever med et handicap? Hvad er op og ned i kompenserende ordninger, jobcenteret og
kompetence, og hvordan får jeg en
chance på jobmarkedet?
Oplægsholdere: Inger Steen Møller, formand for social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg, og Katrine
Ibsen Larsen, projektansvarlig og
politisk konsulent, Dansk Handicap
Forbund.

1. juni – Hvad får man ud
af at være frivillig i Dansk
Handicap Forbund, og hvordan bliver man det?
Vi er en organisation med mange
frivillige, men hvordan er muligheden for nye medlemmer, der ønsker

at blive frivillig, og hvordan kommer
man i gang? Vi sætter spot på frivilligheden som begreb og særligt på,
hvordan mulighederne for frivillige
er i Dansk Handicap Forbund.
Oplægsholdere: Susanne Olsen,
landsformand, Ulla Trøjmer, formand for ulandsudvalget, og Jeppe
S. Kerckhoffs, faglig og politisk
chef, Dansk Handicap Forbund.

ALLE INVITERES VIA
EMAIL
Møderne foregår kl. 19.0020.30 den første onsdag i
marts, april, maj og juni, og
kræver ikke tilmelding. Der
udsendes invitationer til alle
medlemmer, som vi har emailadresser på, og temamø
derne annonceres løbende
på hjemmesiden og i ugeny
hederne via e-mail.
Yderligere oplysninger
ved Gitte R. Reckendorff
Nielsen, 40 37 21 90 /
gitterrnielsen@hotmail.com
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Malerfirmaet

Hjælpemidler til Blinde og Svagtseende
samt andre Handicapområder

Blekinge Boulevard 2 • 2630 Høje Tåstrup
Handicaporganisationernes Hus
Tlf.: 36 46 19 60 • www.butikkik.dk

Kaj Lindstrøm
Moseager 26
2640 Hedehusene
Tlf. 31401606

A D VO K AT F I R M A E T

Hupfeld & Hove
A D VO K AT F I R M A E T

ADVOKATAKTIESELSKAB
MØDERET FOR HØJESTERET

MØDERET FOR HØJESTERET
MØDERET FOR HØJESTERET

Finsensvej 17 , 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 50 29

Vallensbækvej 22B
2605 Brøndby
dkgulventreprise.dk

Rådgivende Ingeniørfirma

JORD MILJØ A/S
JORD•MILJØ A/S tilbyder professionel bygherrerådgivning fra den indledende forureningsundersøgelse
til grunden er renset, godkendt af myndighederne og klar til byggefasen.

A4

Borupvang 5E • 2750 Ballerup
Telefon: 35 82 04 02•jordmil@jordmil.dk•www.jordmiljo.dk
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KRONIK

Af Birger Dalgaard

Kørestolsbrugere har stort
besvær med busser uden
automatiske ramper
Kronikøren bor i Stenløse i Movias område og vil gerne få andre til at forstå, hvad den
dårlige tilgængelighed kan betyde i praksis, og hvorfor kørestolsbrugere kan være et
sjældent syn i busser

Birger Dalgaard kan ikke selv nå rampen. Privatfoto.

J

EG ER LAM og sidder i kørestol
og vil gerne besøge min mor;
det kan lade sig gøre ved at
tage med to busser. Ifølge Movias hjemmeside skal den handicappede selv sørge for at få sin kørestol
med bussen. Forestiller Movia sig, at
jeg skal rejse mig op fra kørestolen,
bære kørestolen op i bussen og
sætte mig ned i den igen?
Jeg kontakter Movia, som forklarer, at jeg skal have en hjælper, der
skal hjælpe mig med at komme op
i og ud af bussen. Det kan Movia
ikke hjælpe med. De har ikke hjælpere til rådighed for mig.
Min kone og mine børn er på
arbejde og kan ikke tage fri for at

hjælpe mig med at komme med
bussen. Movia må mene, at jeg skal
ansætte en hjælper til at hjælpe
mig op i bussen og ud af bussen
igen. Hvad koster sådan én mon?
Turen ud til min mor med to busser
og et skift tager ca. fire timer tur/retur. Jeg plejer at være hos min mor
to-tre timer. Så jeg skal ansætte en
hjælper i seks-syv timer. Jeg kender
ikke timelønnen for en hjælper, men
med pension og feriepenge så vil
ansættelsen af hjælperen pr. besøg
hos min mor koste mig i omegnen
af 1000 kr. eller måske endnu mere.
Det har jeg ikke råd til.
Tænk, at kørestolsbrugere på
denne måde forhindres i at besøge

deres familie, komme på biblioteket, komme i kirke, køre ud i skoven, komme på udstillinger, komme
til banko, komme i svømmehallen,
komme til arrangementer m.m.
Alt sammen fordi Movia vælger
at sætte os uoverstigelige hindringer i vejen for at komme op i busserne!
Jeg beslutter mig for at besøge
min mor alligevel – uden en hjælper. Jeg kører i kørestolen hen til
bussen og trykker på ringeklokken
under det blå kørestolsskilt på bussen.
Midterdørene i bussen åbner.
Mere sker der ikke. Knappen var
blot til at få åbnet dørene. Der er
et trin op. I ni ud af ti tilfælde sænker buschaufføren ikke bussen, så
trinnet er meget højt. Jeg kigger
ind i bussen for at se, om der er en
rampe, som jeg vil kunne trille op
ad. Og det er der. I nogle busser er
der et jernhåndtag i bussens gulv,
som man skal tage fat i og trække
en skrå plade op og derefter ned
på bustrinnet. Så er der skråt, og
man kan køre tilbage i sin kørestol,
tage tilløb og køre op i bussen.
Desværre er jernhåndtaget placeret så langt inde i bussen, at selvom
jeg strækker mig alt, hvad jeg kan,
så har jeg ingen mulighed for at nå
det. I andre busser er der tre dele,
der kan blive til et håndtag. Disse er
også placeret så langt inde i bussen,
at man ikke kan nå dem.
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Det kan også være svært at
komme hen til stoppeste
derne på grund af kantsten.
Privat foto.

Jeg kigger rundt på de andre
mennesker, der skal med den samme bus som mig. Jeg spørger en
dame, om hun vil hjælpe mig. Det
vil hun gerne. Hvis det er en af de
busser med håndtaget i gulvet, skal
damen helt ned på hug for at få
håndtaget op, og ofte sidder det så
stramt, at hun kan have vanskeligt
ved at få rampen op.
Hvis det er et håndtag, der består
af flere dele, skal den hjælpsomme
dame samle delene, men når rampen er blevet puttet ned i bussens
gulv igen, skal de tre dele samles
på en indviklet måde, for at de kan
komme ned i holderen igen. Oftest
må den hjælpsomme dame give op
og lade håndtagsdelene ligge ved
siden af holderen. Nu er jeg kommet op i bussen og har sagt tak til
den hjælpsomme dame.
Nu kommer der flere problemer!
Buschaufføren vender sig om
og siger:”Jeg kører ikke, før du
har spændt sikkerhedsselen.” Jeg
kigger over under vinduet. Her
er en sikkerhedssele, men det er
ikke indlysende, hvordan den skal
spændes. Jeg forsøger som en gal
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at udtænke, hvordan
sikkerhedsselen
skal spændes om
kørestolen. I ni
ud af ti tilfælde
er der en mand
i bussen, som
siger: ”Ja, vi
skulle jo nødigt
have dig i hovedet!”. Nogle
gange fortsætter
han: ”Det er nok,
at du er handicappet. Vi andre skulle
nødigt også blive det!”
Andre gange fortsætter
bussens vrede mand med at
understrege: ”Spasser!” Så er det
ligesom sagt. Disse vrede tilråb
gør det ikke nemmere for mig at få
spændt sikkerhedsselen omkring
min kørestol. Faktisk gør tilråbene
det meget vanskeligere. Til sidst
har jeg fået spændt sikkerhedsselen, og bussen kører. Nu er jeg godt
svedt og ked af det.
Jeg kigger på de andre buspassagere. Hvem vil jeg kunne spørge
om hjælp til at komme af bussen
igen, når den tid kommer? Folk er
almindeligvis meget hjælpsomme.
Det gælder om at være forberedt
for at kunne komme af bussen og
for ikke at sinke bussen yderligere.
Jeg spørger en dame, om hun vil
hjælpe mig med at komme af ved
museet, svømmehallen, min mors
adresse, kirken, biblioteket etc.
Hun vil gerne hjælpe, det vil de
allerfleste, men hun skal af flere
stoppesteder før. Jeg overvejer
at skrive en seddel og holde den
op. På sedlen vil jeg skrive: ”Er der
nogle, som skal af ved min mors
adresse (eller museet, kirken, biblioteket etc.). Men jeg har hverken
papir, tusser eller underlag. Og for
øvrigt kan jeg ikke skrive nu, fordi
jeg har sikkerhedssele på.

Mange gange sidder man med alt
for meget spænding og må indstille
sig på at spørge i sidste øjeblik,
når man skal af. Men det er ganske
vanskeligt, for da er folk allerede i
færd med at stå af bussen, og andre udenfor er ved at stå på.
Og jeg kan jo ikke ”gøre mig klar”
ved at tage sikkerhedsselen af og
vende kørestolen til udtrilning.
Ham bussens evige vrede mand
skulle jo nødigt have mig i hovedet! I ydertiderne, hvor der ikke
er så mange med bussen, kan jeg
opleve at se ALLE de andre buspassagerer stå af før mig, og så har jeg
et problem. Jeg bliver nødt til at
stige af, hvor den sidste passager
skal af, uanset om min mor bor der
eller ej.
Vi forestiller os, at jeg er nået
frem til min mors vej. Jeg har sagt
tak til den passager, som har hjulpet mig med rampen. Inden jeg
begynder at køre hen til min mor,
tager jeg en dyb indånding, mens
jeg tænker: ”Jeg skal også med bus
hjem!”
Dette er forklaringen på, at man
sjældent ser en kørestolsbruger i
bussen!
Instituttet for Menneskerettigheder har foretaget en omfattende
undersøgelse i alle Europas lande
af handicappedes mulighed for
at kunne køre med bus. Der er 32
lande med i undersøgelsen. Nummer et er det land, hvor kørestolsbrugere nemmest kan komme med
bussen. Nummer 32 er det land
i Europa, hvor det er sværest for
kørestolsbrugere at komme med
bussen. Hvilken placering har Danmark fået, tror du?
(Danmark kom på sidstepladsen.
Årsagen til bundplaceringen er, at
det i København som den eneste
af de europæiske hovedstæder er
forbudt for buschauffører at hjælpe
passagerer ombord. Red.)
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Kontakt os for en gratis
salgsvurdering af dit hjem!
Køb professionelle

sygepleje- og
husholdningsprodukter
HASSERIS 96 31 60 00 I AALBORG 96 15 50 00
BLOKHUS 96 73 20 00 I THORKILDKRISTENSEN.DK

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

www.abenaprivat.dk

HTH VHKN A/S
Vejle • Stifsvej 57A • 7100 Vejle • Tlf. 7582 7400
Horsens • Vejlevej 68D • 8700 Horsens • Tlf. 7562 2311
Kolding • Skovvangen 59 • 6000 Kolding • Tlf. 7553 1000
Næstved • Messebuen 1 • 4700 Næstved • Tlf. 55 73 64 00

-.]WO,ERHMƼRHIVZM
EPXMHIRPWRMRKTʟHI
QIKIXOSQTPIOWISK
YHJSVHVIRHISTKEZIV

Vittenvej 90
8382 Hinnerup
Tlf. 87 64 64 64

Lille produktnyhed gør en stor forskel
Den nye Flexarm 500/600 mm med åben flaskeholder gør
det let og sikkert at drikke fra termokrus eller tudkop.

ALT ER MULIGT
En humlebi er usædvanligt tung i forhold til sit vingefang,
RJIDNWLVNEXUGHGHQLNNHNXQQHÀ\YH0HQO\NNHOLJWXYLGHQGHRPGHWWHIDNWXP
VnÀ\YHUGHQWURGVDOW
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DIGITALISERING

Af Laura Hansen

Din stemme kan sikre
adgangen til MitID
NemID bliver til MitID, og i løbet af 2022 skal alle over
gå til den nye digitale løsning. MitID giver ifølge Digita
liseringsstyrelsen mere tryghed, men tjenesten halter
med tilgængeligheden. Handicap-nyt har undersøgt, om
stemmekontrol kan lukke tilgængelighedshullet

M

ÅLET ER, AT alle private NemID-brugere
forventes at være
overgået til den
næste generation af digitalt id,
kaldet MitID, til næste sommer.
En opdatering til det nye MitID
skal sikre, at koderne ikke tilgås
uden menneskeligt sammenspil
og kræver en fysisk interaktion
for, at brugere kan tilgå den efterspurgte kode. Af den grund
afskaffes det nuværende papnøglekort – og det er her, problemet med tilgængeligheden
opstår.
For at kunne tilgå MitID følger der forskellige redskaber
med den nye løsning, der skal
sikre en fysisk interaktion. Der
er udviklet en ny app, også
kaldet MitID, som langt hen ad
vejen kan sammenlignes med
den nuværende NemID-app,
som kræver en kode for at
kunne tilgå koderne. Ud over
appen er det muligt at benytte
en kodeoplæser eller en kodeviser, som er udviklet for at
sikre tilgængeligheden for
mennesker med nedsat
syn og hørelse. De to
sidstnævnte løsninger kræver et fysisk
tryk på en knap.

Når man lever med en funktionsnedsættelse i armene, kan det
være umuligt at trykke på en knap
eller indtaste en kode på telefonen. Derfor har flere af Dansk Handicap Forbunds (DHF) medlemmer
benyttet sig af nøglekortet, som
har kunne ligge synlig ved siden
af computeren og derved benyttes
sammen med øjen- eller stem-

mestyring af computeren. Med
overgangen til MitID er det ikke
længere en mulighed.

Vent med at få MitID
Digitaliseringsstyrelsen (DIGST)
har med den nye løsning haft
et ønske om at sikre større tryghed, og tjenesten er ligeledes
tilgængelighedstestet af kommende brugere med forskellige
typer af handicap. Alligevel er
sikkerheden stadig under oprustning, og tilgængeligheden
halter for personer med funktionsnedsættelse i armene.
I starten af december mødtes
forbundet og Digitaliseringsstyrelsen for at blive gensidigt
klogere på tilgængeligheden til den nye løsning. Her
forklarede Mette Bjødstrup
Andersen, UX Designer i MitID-programmet, at udarbej-

Pressefoto: Digitaliseringsstyrelsen.
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BESKYT DIT MITID

4. Del aldrig dit bruger-id med an

ler hvis du ikke selv har

Det er vigtigt at gøre sit for at op

dre. Med undtagelse af suppor

igangsat handlingen, skal

timere sikkerheden til MitID mod

ten, hvis du selv kontakter den.

du lade være med at god

eventuel misbrug. Her får du seks

5. Godkend aldrig noget med Mi

kende.
7. Advarsel. Svindlere ud

gode råd til, hvordan du kan be

tID på baggrund af fx et opkald,

skytte dit MitID.

e-mail eller besøg fra nogen,

nytter NemID og MitID.

1. Find på et bruger-ID, som er

der udgiver sig for at være fra

Hvis du får en mail eller

svært for andre at gætte. Det

din bank, fra supporten eller

sms om MitID fra Digitali

kan fx gøres med anvendelse af

noget helt tredje. Du vil aldrig

seringsstyrelsen, skal du

tal og specialtegn.

blive kontaktet på den måde.

slette den. Digitalisering

2. Vis aldrig dine koder til andre.
3. Udlever aldrig din MitID-app,

6. Læs altid, hvilken handling du
er ved at godkende med MitID.

kodelæser eller oplæser til an

Hvis teksten ikke svarer til

dre.

det, som du ønsker at gøre, el

delsen af MitID har inkluderet
en tilgængelighedstestning af
brugere, der kan opleve forskellige fysiske forhindringer, når de
forsøger at benytte tjenesten.
Testningen foregik blandt andet
sammen med to personer med
forskellige motoriske funktionsnedsættelser og viste, at brugeren, der benyttede øjenstyrring
i forsøget på at tilgå MitID, ikke
kunne få adgang.
På baggrund af mødet er tilgængelighedsbureauet Inklusio
nu sat til at undersøge MitIDløsningen for at klarlægge,
hvordan borgere med funktionsnedsættelse i arme kan
komme til at bruge MitID. Dertil
er det nu muligt at udsætte
overgangen til MitID til den 1.
maj i år.
”Vi arbejder løbende med forbedringer til MitID, og nu er det
muligt at få en udsættelse til at
få MitID indtil den 1. maj 2022,
hvor vi fra MitID-programmets
side forventer at have svar på,
hvordan denne borgergruppe
kan anvende løsningen. Når
banken meddeler, at man kan
få MitID, så skal man kontakte
den pågældende banks sup-

port og bede om udsættelse ved
at begrunde dét med forklaringen
om manglende førlighed,” fortæller
Anja Kronborg, UX Designer i MitIDprogrammet, til Handicap-nyt.

Stemmestyring giver
adgang
Dansk Handicap Forbunds projektkoordinator Stig Langvad forklarer,
at flere er blevet vant til en lempelig omgang med personlige koder.
Det handler om koder til kreditkort,
telefon eller koder fra den digitale
sikkerhedsløsning.
”Når man har en funktionsnedsættelse i armene, finder man hele
tiden løsninger til at overvinde
dagligdagens små forhindringer,
som for eksempel at have nøglekortet liggende synligt fremme.
Det bliver ikke længere muligt, og
vi må derfor finde nye løsninger.
Her er det vigtigt at huske på, at
træerne ikke vokser ind i himmelen, og vi engang imellem må finde
nogle praktiske løsninger, der hvor
teknikker endnu ikke står mål med
det universelle design,” konstaterer
Stig Langvad.
Handicap-nyt er gået konstruktivt
til problemet og har, med hjælp fra
Stig, undersøgt, hvordan tilgænge-

styrelsen kontakter dig
kun gennem Sikker Post.
Kilde: mitid.dk

ligheden alligevel kan sikres i
overgangen til MitID. Vi har testet muligheden for at benytte
stemmekontrollen på appleprodukterne iPhone og iPad til at
tilgå de digitale nøgler.
Dansk Handicap Forbund er
fortsat i kontakt med DIGST
og håber, der hurtigst muligt
kommer en løsning på den
manglende tilgængelighed. Stig
Langvad har dog svært ved at
bevare troen, da problematikkerne, ifølge ham, er præcis de
samme, som da NemID blev
udviklet.
”Der er stadig lang vej med
tilgængeligheden på flere områder, men vi skal starte et sted.
Det handler om at finde sin
egen metode og prøve sig frem.
For det kan lade sig gøre,” konkluderer han opmuntrende.

På Handicap-nyt EKSTRA kan
du finde Stig Langvads op
skrift på, hvordan du, skridt
for skridt, alligevel kan få
adgang til den nye digitale
løsning uden brug af nøgle
kortet.
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LIVET MED HANDICAP

Af Mads Stampe

Brok og særregler
for handicappede
gør ondt værre

Fra venstre se Peter
Rosenmeier og Asger
Lind Krebs. Pressefoto.

Forfatterne bag bogen ’Fri os fra medlidenhed’ ønsker at
skabe debat om ’handicappede’ og deres stilling i samfun
det: socialt, arbejdsmæssigt og menneskeligt. Handicapnyt har talt med dem, og det kom ikke mindst til at handle
om, hvordan vi omtaler ’handicappede’ og de særregler,
der i udgangspunktet er sat op for at beskytte os

48 • HANDICAP NYT 1 - 2022

L

AD MIG STARTE med at komme med en lille disclaimer. I
artiklen her kommer jeg til at
skrive om ’de handicappede’
og ’handicappede’ som gruppe,
frem for, som vi normalt ellers altid
gør, at skrive om ’mennesker med
handicap’. Egentlig er det ikke med
min gode vilje, for jeg mener faktisk,
at det betyder meget at skrive om
mennesket før handicappet, men de
to forfattere bag bogen ’Fri os fra
medlidenhed’, Asger Lind Krebs og
Peter Rosenmeier, insisterer både i
bogen og i den samtale, vi har haft
til denne artikel, på at tale om ’at
være handicappet’.
Derfor ordlyden i nærværende
artikel.
Både Asger Lind Krebs og Peter
Rosenmeier har ret mange følelser
bundet op på netop den måde, vi
omtaler handicappede på. Faktisk
benytter de en del af den 300
sider lange bog, som i øvrigt er anmeldt på side 51 i bladet her, til at
skubbe til måden vi omtaler os selv
på. Organisationerne generelt og
Dansk Handicap Forbund specifikt
får et (kærligt) skub med på vejen.
For forfatterne mener, at det bliver
en kamp på ord, som ikke rykker
ret meget for gruppen, når vi bruger for meget krudt på at diskutere,
hvordan vi vil omtales.
”Lad os i stedet være med til at
putte en masse flere betydninger
ind i ordet. Man kunne fx begynde
at snakke meget mere om de mange
kompetencer, man får, når man er
handicappet, så det at være handicappet ikke kun er målestok for alt
det, man ikke kan. Man kunne lige
så godt putte alle mulige positive
ting ind i ordet og italesætte alt det,
man har lært af at være handicappet,” mener Asger Lind Krebs.
Han bakkes op af Peter Rosenmeier, der ikke er sen til at anerkende alle de muligheder, hans
handicap har givet ham.
”Jeg ville ikke kunne være OLguldvinder, hvis ikke jeg var han-

dicappet. Jeg siger ikke, det skal
stå alene, men det følger jo med.
Jeg ville heller aldrig være blevet
forfatter, hvis jeg ikke havde et
handicap. Jeg kan ikke forstå, at det
absolut skal være negativt at være
handicappet. Det er fordi, man ser
det som et negativt ladet ord, at
det problematiseres, og man derfor
mener, det skal italesættes på en
bestemt måde,” mener han.
Både Asger Lind Krebs og Peter
Rosenmeier lever med et ret iøjnefaldende fysisk handicap. Asger
Lind Krebs har populært sagt ’halve
arme’, men velfungerende ben,
mens Peter Rosenmeiers arme og
ben alle er forkortede.
Begge to har været succesfulde
i hvert deres felt; Asger Lind Krebs
som journalist på diverse dagblade
over en lang årrække, og Peter Rosenmeier som elitesportsudøver og
guldvinder i parabordtennis.

Problematisk særbehandling
Isolerer man de to budskaber fra
forfatterne fra resten af vores snak,
og fra deres bog i øvrigt, så kommer det hurtigt til at fremstå unuanceret og uden blik for den virkelighed, som mange handicappede
ellers lever i: en verden, hvor det
er meget svært at få hjælp, og hvor
man derfor må bruge sin energi på
at kæmpe mod kommunen frem for
at italesætte alle de gode ting, der
følger med at være handicappet.
Men gør man det, misser man
pointen fra forfatterne. For ingen
af dem er sådan set i tvivl om, at
det for mange er en kamp at blive
kompenseret tilstrækkeligt for sit
handicap, og Ager Lind Krebs er da
også usikker på, hvad en handicaporganisations rolle skulle være,
hvis ikke det var at rette fokus på
de ting, der er problematiske.
Men der er også brug for at vise
alt det andet, som et liv med handicap indeholder, og det må ikke
alt sammen blive til brok og krav
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om særbehandling, mener forfatterne.
Et af de steder, hvor brok og krav
fx er endt med at spænde ben for
de handicappede, er på arbejdsmarkedet, hvor lov om forbud mod
forskelsbehandling ender med at
stå i vejen for at komme i job. Det
er der i hvert fald en betydelig risiko for, mener Asger Lind Krebs, der
i forbindelse med bogen har talt
med en anonym arbejdsgiver, som
fortæller, at de hellere er fri for at
ansætte en handicappet, selvom
de risikerer en stor bøde for ikke at
overholde lovgivningen.
Og det er et kæmpeproblem,
konstaterer han.
”Det nytter ikke noget, at der er
regler omkring forskelsbehandling,
som dikterer, at en arbejdsgiver
ikke må spørge ind til forskellige
ting eller være ærlig omkring de
udfordringer, der kunne være ved
at ansætte sådan en som mig,”
konstaterer han og henviser til, at
de ansættelsessamtaler, som han
har været til og efterfølgende er
blevet ansat på baggrund af, netop
har været en åben dialog om de
udfordringer, der kunne være ved
at ansætte ham med de arme og
eventuelle udfordringer med at
skrive, der kunne være på grund af
dem.

Gå forrest i dialogen
Han mener, at det netop er dialogen omkring det, der har sikret
ham de job, han har haft, og når
man forbyder arbejdsgivere at tage
den snak, så bidrager det til en
skæv fortælling om, hvordan det
er at leve med et fysisk handicap i
Danmark.
”Hvis vi vil væk fra den, så er det
vores ansvar at være åbne, tale
om det og ikke føle os krænkede
eller lave regler. Vi skal insistere
på samtalen, og det er os, der skal
gøre det, hvis vi vil nedbryde nogle
fordomme og forudindtagede holdninger,” lyder det.
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Hvorvidt han har ret er ikke sådan lige til at bevise, men det er et
etableret faktum, at handicappede
halter markant efter i beskæftigelsesstatistikkerne i forhold til
ikke-handicappede, og aktuelt står
49.000 jobparate handicappede på
spring til at tage et job, mens arbejdsgivere har svært ved at finde
de nødvendige hænder.
Det kan man læse i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
– VIVE og hos Danske Handicaporganisationer (DH), som kører kampagner for at få flere arbejdsgivere
til at ansætte de handicappede.
At statistikkerne ser ud, som de
gør, overrasker ikke Peter Rosenmeier. Han forstår godt, hvorfor
arbejdsgivere vælger at se andre
veje end til handicappede, når de
ansætter nye medarbejdere.
”De gider ikke bøvlet. Der er en
fortælling, der stammer fra nogle
højtråbende mennesker, som kræver deres ret. Det kan godt være,
at vi i princippet har ret til forskellige ting, men når det bliver den
altoverskyggende fortælling, så står
der en masse mennesker uden for
miljøet og kigger ind og tænker:
”de der mennesker, det er sådan
nogle, der brokker sig helt vildt
meget”, og så ansætter de dem
ikke.”
Peter Rosenmeier forstår godt, at
der er ting, man er nødt til at råbe
op om, men det er vigtigt, at det
ikke bliver det eneste, man står for
som gruppe.
Bogen ”Fri os fra medlidenhed”
er et indspark i netop den debat,
som Peter Rosenmeier og Asger
Lind Krebs håber kan være med til
at ændre synet på handicappede.
”Det er helt nødvendigt, at vi
snakker om de her ting og begynder at italesætte dem både internt
i organisationerne og udadtil. Det
er dét, vi rigtig gerne vil med vores bog,” understreger Asger Lind
Krebs.

Det lærte vi
Interesserede kan som nævnt læse
anmeldelsen af bogen på side 51 i
bladet her, og lige som forfatterne
er blevet klogere undervejs i tilblivelsen af bogen, så har jeg også
fået stof til eftertanke med mig –
både af bogen og af den snak, som
er blevet til artiklen her.
Fx har det været udfordrende
at skulle skrive om ’de handicappede’, som jeg normalt ikke gør. Og
selvom jeg sådan set køber forfatternes argumenter og ønsker om at
putte flere positive associationer
ind i ordet ved at tale højt om alt
det, man lærer ved at leve med et
handicap, i stedet for at hænge sig
i hvordan vi omtaler det, så mener
jeg fortsat, at den måde, vi bruger
ord på, er vigtig.
Personligt har jeg oplevet, hvordan det har haft en positiv effekt
for mig at holde min egen – mindre
udtalte – CP-diagnose ud i strakt
arm og tale om den som noget,
’jeg har’, frem for at den er noget,
’jeg er’. Det har givet mig mulighed
for at betragte det lidt ude fra, og
måske netop derfor har jeg i dag
nemmere ved at sætte ord på alle
de positive ting, jeg har fået med
på grund af mit handicap, end jeg
har haft tidligere.
Det kan forekomme både navlepillende og som en unødvendig
sproglig detalje, men for mig har
det gjort en reel forskel for min
måde at tænke om mit eget handicap på, og derfor vil jeg fortsætte
med at tale om ’mennesker med
handicap’ frem for ’handicappede’.
Jeg anerkender dog, at der er andre
i gruppen af personer med handicap, der har det på en anden måde,
og uanset hvad, er det vigtigt, at vi
kan debattere det åbent.
Bogen fra Asger Lind Krebs og
Peter Rosenmeier er et godt sted
at starte.

ANMELDELSE

Af Mads Stampe

Ny samtalebog gør os alle klogere
på livet med et fysisk handicap
To paraatleter taler med hinanden, eksperter og menne
sker med handicap om livet og diskuterer fordele, ulem
per, succeser og fiaskoer ved at leve et liv med et handi
cap

A

SGER LIND KREBS og Peter
Rosenmeier har skrevet
bogen ”Fri os fra medlidenhed”, som er opbygget
som en række interviews med forskellige mennesker, som på den ene
eller den anden måde lever eller
beskæftiger sig med et liv med et
fysisk handicap. Begge forfattere er
født med netop et fysisk handicap,
og de er derfor selv dybt involverede i refleksionerne undervejs i
bogen. Det fungerer godt.
Bogen er en slags dannelsesrejse
for de to forfattere, hvor de giver
læseren indblik i egne refleksioner
hen ad vejen. Undervejs taler de
med eksperter og case-personer,
der lever et liv med handicap –
medfødt eller på grund af en ulykke.
Bogen diskuterer fordele, ulemper, succeser og fiaskoer ved at
leve et liv med et handicap. Både
personligt og på et strukturelt samfundsmæssigt niveau. Det er interessant at følge de to forfattere og
deres rejse ind i et mere og mere
nuanceret billede af handicap.
Hvor den ene, Peter Rosenmeier,
ofte fremstår som kynikeren, der
mener, at personer med handicap
bør klynke mindre og gøre mere,
så er den anden, Asger Lind Krebs,
mere nuancesøgende. Han udfordrer, med succes synes jeg, både
kynikeren og sig selv undervejs, og
derfor ender bogen med at blive
en samtalebog, jeg klart vil anbefale til andre.
Ind imellem går der lidt for me-

get reklame for parasport i den for
mig, og det fremstår på steder i
bogen, som om at deltagelse i parasport er, hvis ikke den eneste så i
hvert fald en meget vigtig vej ind i
et socialt fælleskab, når man har et
handicap. Det er det ikke.
Det er, på den anden side, ikke
så underligt, at parasport fylder noget i bogen, al den stund at begge
forfattere har brugt en stor del af
deres liv på netop dét: Peter Rosenmeier er OL-guldvinder i parabordtennis, og Asger Lind Krebs har
været på det danske paralandshold
i svømning.
Undervejs i bogen møder vi eksperter med hver sin indgang til udfordringer og muligheder, når man
lever et liv med et fysisk handicap.
De, der gjorde størst indtryk på
mig, var psykolog og socialpsykolog Per Schultz Jørgensen og hans
snak om robusthed og Ph.d. Emil
Falster og hans oplevelser med at
interviewe børn og familier til børn
med handicap. De mange cases
med oplevelser fra et levet liv med
handicap gjorde også indtryk, og
personligt har jeg fået flere både
erkendelser og idéer til at rykke
samfundets opfattelse af mennesker med handicap undervejs,
mens jeg læste bogen. Det skal
forfatterne have tak for.
De skal også have tak for at dele
så ærligt ud af deres eget liv, egne
komplekser og deres opfattelse
af verden set fra deres sted. Jeg
er helt overbevist om, at mange

vil få meget ud af bogen – uanset
om de selv lever med et handicap,
er pårørende til en person med et
handicap eller blot er interesseret
i at dykke ned i, hvordan det kan
være at vokse op og leve et liv,
hvor andres øjne ufrivilligt er rettet
mod én i gadebilledet.
Nogle af pointerne fra de to forfattere kan til tider godt blive lidt
bombastiske, og jeg mærkede flere
gange under læsningen en lyst til
at sige dem imod eller deltage aktivt i deres snak med et andet perspektiv. Jeg anser det for positivt,
at jeg har haft det sådan, og på den
baggrund må jeg konkludere, at
de er lykkes med at bidrage til en
vigtig debat om, hvad den enkelte
med handicap kan og skal forvente
af sig selv, og hvad forældre, pårørende og samfund som sådan skal
forvente og kræve af dem.

”Fri os fra medlidenhed” er udgivet
af forlaget Turbine den 30. november 2021. Vejl. Pris kr. 249,95.
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Af Milton Edgardo Mariani, Ph.d.-studerende, DTU Management

Fjernstyrede robotter i
fremtidens genoptræning
Ny banebrydende forskning hjælper personer med slagtil
fælde

Seriøse videospil og fx virtual reality har
et stort potentiale i genoptræningsforløb
efter slagtilfælde. Pressefoto. DTU Skylab.

I

DANMARK RAMMES CA. 12.000
personer årligt af et slagtilfælde.
I løbet af livet bliver en ud af
fire personer påvirket af denne
invaliderende sygdom (også kaldet
stroke og apopleksi), og med en
aldrende befolkning vil sundhedssystemet blive alvorligt presset af
sygdommen. Det danske sundhedssystem mangler allerede ressourcer
og bruger omkring to mia. kr. på
behandling og pleje af apopleksipatienter. Denne ressourcemangel
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vil blive endnu mere udtalt med et
stigende antal plejekrævende apopleksipatienter, som også kan have
behov for årelange genoptræningsforløb.

Hjemmetræning
Langsigtet genoptræning i patientens hjem er det naturlige forløb
efter akut, kortvarig genoptræning
på hospitalet. Der er dog udfordringer forbundet med hjemmerehabilitering, herunder nedsat

adgang til terapeuter og læger, og
at patienterne ikke følger genoptræningsplanerne fuldt ud. For at
finde løsninger på udfordringerne
ved hjemmerehabilitering sluttede
Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) sig til et konsortium af partnere fra den akademiske verden
og erhvervslivet i EU Horizon 2020
ReHyb-projektet.
ReHyb-projektet har til formål
at udvikle et exoskelet baseret på
”augmented reality” eller ”virtual
reality” (AR/VR) som hjælp til genoptræning af apopleksipatienter i
hjemmet. At konstruere dette exoskeletsystem er en yderst kompleks
opgave, da der skal anvendes avancerede teknologier udarbejdet af
eksperter fra hele Europa. DTU’s opgave er at designe den grænseflade,
der skal forbinde den menneskelige
bruger med computere og exoskeletsystemets robotteknologi.
Mens exoskelettets arme bygges
af partnere i Italien, har DTU skulle
undersøge, hvordan selve exoskelettet kan fungere som grænseflade. DTU har derfor bygget prototyper af LEGO Technic med motorer,
indbyggede sensorer og en computer til overvågning og feedback.
Disse prototyper har kunnet bruges
til at undersøge, om systemet kan
anvendes til andre neurologiske
sygdomme, og om man kan integrere exoskelettet med AR/VR for
at spille seriøse spil som led i rehabilitering efter apopleksi.

Videospil hjælper med træningen
Seriøse spil er videospil, som ikke
primært er tænkt som fritidsaktivitet eller underholdning, men hvor

mange af de samme spilelementer
er bevaret for at fastholde patienternes interesse, så de dermed
gennemfører deres genoptræning.
DTU har udviklet nogle simple
seriøse spil på Unity-spiludviklingsplatformen, som patienter kan
spille ved hjælp af et AR/VR-display, normalt i form af et headset.
”Augmented reality” defineres som
overlejringen af digital information
på den fysiske verden, hvilket gør
det til en mere praktisk teknologi
at bruge til hjemmerehabilitering.
”Virtual reality” gør det derimod
muligt at vise et fuldstændigt kontrolleret miljø i headsettet med
henblik på genoptræning.
Da alle teknologier har deres
styrker og svagheder, opbygges
exoskeletsystemet i moduler, så
det kan tilpasses den enkelte apopleksipatients behov og fremskridt
under rehabiliteringen. DTU er
også ved at udvikle Digital Twin
(DT)-motoren, som er et system
baseret på kunstig intelligens, der
”indfanger” patientens tidligere og
nuværende tilstande og den teknologi, der har været anvendt under
rehabiliteringen til at forudsige patientens fremtidige behov og funktionsniveau. DT-systemet skal både
modulere den hjælp, patienten
får fra exoskelettet, og de seriøse
spils sværhedsgrad. Derudover kan
DT give læger og andre relevante
personer oplysninger om patienternes fremskridt, bl.a. ved hjælp af
modeller.

Pårørende spiller en stor
rolle
Undersøgelser har vist, at involvering af relevante personer, især patientens primære kreds af støtter,
er afgørende for effektiv langsigtet
rehabilitering. For at opnå dette
med ReHyb-projektet er DTU ved at
designe et socialt samarbejdsbaseret feedbacksystem. Dette system
vil se på, hvordan man involverer
eksempelvis den nærmeste fami-

lie og de nære venner, der udgør
den primære støttekreds i forhold
til rehabiliteringen. Dette kan fx
opnås gennem samarbejde eller
konkurrencer i de seriøse spil eller
kontakt og kommunikation gennem
sociale medier. Kontakt til andre
personer og socialisering er vigtige
elementer i forbindelse med rehabilitering, ikke mindst her under
coronaepidemien, men sikkerhed
har højeste prioritet. Da projektet
desuden fokuserer på hjemmerehabilitering, er det naturligt at
se på, hvordan man kan integrere
fx telemedicin, hvor patienten og
sundhedspersonale ”mødes” digitalt.
På den nyligt afholdte sundhedsmesse Health & Rehab Scandinavia
præsenterede DTU en undersøgelse af to fjernforbundne exoskeletter. I teorien betyder det, at man
aktivt kan fjernkontrollere et andet
exoskelet eller anvende det som
en feedback-enhed efter en rehabiliteringssession, hvor terapeuten
fra sit kontor vejleder apopleksipatienten eller gennemgår patientens
bevægelser efter endt rehabilitering. I en anden undersøgelse demonstrerede DTU kropssporing på
eksisterende, let tilgængelige kameraer i vores telefoner, på tablets
og computere, hvilket potentielt
kan eliminere behovet for indkøb
af ny teknologi til rehabiliteringsformål.

besluttet, om produktet skal være
tilgængeligt for slutbrugere eller
udelukkende til sundhedssektoren
eller den offentlige sektor, fx klinikker og kommuner.
I projektet deltager også to kliniske partnere, som vil udføre kliniske forsøg med teknologierne for
at opnå national og international
godkendelse af produkterne til medicinsk brug. Feedbacken fra forsøg
kan også anvendes til at udarbejde
anbefalinger for, hvornår det er optimalt for apopleksipatienter at begynde at træne på exoskeletløsningen, uanset om det er på hospitalet
eller derhjemme. Når patienten og
dennes primære støttekreds er uddannet i at betjene exsoskelettet,
vil patienten kunne gennemføre
sin genoptræning i hjemmet med
exoskeletløsningen.
Teknologierne kan dog ikke udvikles uden input og deltagelse fra
apopleksipatienter og andre, der
spiller en rolle i genoptræningsforløbet. Hvis du er interesseret i at
give feedback og eventuelt deltage
i fremtidige undersøgelser, beder vi
dig kontakte os på telefon +45 45
25 48 00.

LINKS
Dokumentation og kildefiler
vedrørende LEGO Exoskele
ton: https://github.com/RE

Arbejdet pågår til 2024
ReHyb-projektpartnerne har frem
til udgangen af 2024 til at udvikle
de teknologier, som vil udgøre det
færdige AR/VR-baserede exoskelet,
hvilket skal føre til kommercielt
bæredygtige produkter, der sandsynligvis vil være tilgængelige
gennem en af erhvervspartnerne,
eksempelvis Össur eller IUVO. I takt
med at produkterne bliver klar til
markedet, vil partnerne udarbejde
passende forretningsmodeller og
fastsætte priser. Det er ikke blevet

HYB/LegoArmExoskeleton
ReHyb-projektet:
https://rehyb.eu/
Dette projekt har modtaget
støtte fra Den Europæiske
Unions Horizon 2020-forsk
nings- og innovationspro
gram under støtteaftale nr.
871767.
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ULAND

Af Ulla Trøjmer

Besøg fra Indonesien
Dansk Handicap Forbund samarbejder med Ombudsman
den i Indonesien om tilgængelighed

Jeg har således fået mere ansvar
for dette samarbejde med Ombudsmandsinstitutionerne, og for
mig har det været en fantastisk
mulighed for at opleve et projekt
indefra. Hvordan bliver opgaverne
løst? Hænger økonomien sammen?
Planlæggelse af både fysiske og
online workshops etc. Og hvordan
kunne store dele af projektet gennemføres digitalt?

Besøg i november 2021

Her ses deltagerne til et af møderne i Handicaporganisationers Hus. Projektet sam
finansieres gennem “Sustainable Development Goals Facility” under Danida og Handi
cap Puljen. Foto: Majbritt Bøge Larsen.

D

ET ER ALTID dejligt at få
anerkendelse, og at ens
viden kan bruges langt ude
i verden. Det fik Dansk
Handicap Forbunds ulandssekretariat
bekræftet, da vi i foråret 2020 blev
kontaktet af Folketingets Ombudsmand, som gerne ville have os med
i et samarbejdsprojekt mellem Ombudsmandsinstitutionerne i Danmark
og Indonesien, og hvor vores input
skulle være om tilgængelighed.
Det er et meget interessant
projekt, som indeholder erfaringsudvekslinger mellem de to
institutioner omkring klage- og tilsynshåndtering i forbindelse med
mennesker med handicap. Omdrejningspunktet er tilgængelighed og
udspringer af et ønske fra Ombudsmanden i Indonesien om dels at få
viden om fysisk tilgængelighed og
dels at sikre en ligeværdig mulighed for, at mennesker med handicap kan klage i Indonesien.

Forsinket på grund af Covid19
Oprindeligt skulle det være et lille
projekt på mindre end et halvt år.
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Desværre kom projektet først så
småt i gang i vinteren 2021 på
grund af Covid19, og pandemien
har gjort, at det fortsat trækker ud.
Planen var, at repræsentanter fra
Folketingets Ombudsmand og fra
forbundets ulandssekretariat skulle
til Indonesien og afholde workshops om tilgængelighed, og senere skulle repræsentanter fra den
indonesiske Ombudsmand og den
indonesiske handicapbevægelse
her til Danmark for at se eksempler
på gode løsninger.
På et tidspunkt i processen blev
vi i Dansk Handicap Forbund nødt
til at se på, om vi havde de nødvendige ressourcer i ulandssekretariatet til alle de projekter, vi havde
på grund af lederen af ulandssekretariatet Michael Larsens alt for
tidlige død. Hvilke projekter kunne
der trædes ud af, og hvilke kunne
sættes på slowmotion? For at der
ikke skulle afbrydes projekter, blev
nogle frivillige fra ulandsudvalget
spurgt om, de kunne være primær
kontaktperson på tre små projekter.
Det ville de heldigvis gerne.

I oktober 2021 blev der så meget
åbnet i begge lande, at det blev
muligt for en delegation fra Indonesien at komme til Danmark
i starten af november 2021. Der
var tre repræsentanter fra den
Indonesiske Ombudsmand og kun
én med fra den indonesiske handicapbevægelse. Det var et meget
kompakt besøg på tre en halv
dags workshops med erfaringsudveksling både hos Folketingets
Ombudsmand, Dansk Handicap
Forbund og Institut for Menneskerettigheder. Besøget blev afsluttet
hos den Indonesiske Ambassadør,
der inviterede til indonesisk middag. Besøget var et spændende
møde med en helt anden kultur,
berigende og lærerigt. Hvilket
gør, at den sidste del af projektet
bliver interessant og udfordrende,
idet vi igen må tilpasse de sidste
aktiviteter i forhold til Covid19.
Det gør vi med håb om, at projektet kan afsluttes en gang i marts
eller april 2022, hvor den Indonesiske Ombudsmand herefter har
guidelines om tilgængelighed, og
de for fremtiden involverer den
indonesiske handicapbevægelse
i deres arbejde med inklusion og
tilgængelighed.

Sølund F
estival

sfest
Jubilæum

Vildmarkstu
r

20-års jubilæum og ny linje!
På Djurslands Folkehøjskole
bliver foråret noget helt særligt!
Det er nemlig her du kan være med til at fejre
højskolens 20-års fødselsdag! Det sker med en
kæmpe jubilæumsfest lørdag den 21. maj hvor du
kan være med til at spille, optræde eller udstille
for alle gæsterne!
I juni måned skal vi alle sammen til Sølund
festival, høre fed musik, og feste med foran
scenen, når skolens musikhold optræder.
Vælger du Idræt & Friluft linjen kommer du
også med på vildmarkstur.

Vælg mellem 4 linjer:
• Dans & Teater (Nyhed)
• Idræt & Friluft
• Kunst
• Musik
Skal du med?
Start dit 12 ugers ophold 3. april, eller begynd
på efterårsholdet 14. august.
(I særlige tilfælde mulighed for løbende optag)
Husk tilmelding til sommerkurser:
2 forskellige 14-dages sommerkurser
(Skynd dig – snart udsolgt!)

Se mere på www.djfh.dk
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STEDET

POOL - BILLARD - DART
STUDIEVENLIGE PRISER
ÅBENT ALLE UGENS DAGE
CITYCLUB.DK

Skal du også være
kunde i danskernes
foretrukne bank?
Vi er en anelse mere personlige
Vores nærværende tilgang til rådgivning har gjort os til
danskernes mest foretrukne bank hvert år siden 2009*.
Se mere på al-bank.dk

* Voxmeter 2022, danskernes foretrukne bank:
Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.

SOT HVILEORTOSE
til hænder, som har behov for
støtte af en ortose i hvile eller til
udspænding for at bibeholde eller
øge håndens bevægelighed.

Læs mere om SOT
på camp.dk.

Kontakt os på: info@camp.dk

