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HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE 
NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?

Alle har ret til gode ferieoplevelser. FamilieNet udbyder i alt otte årlige Ferielejre i skolernes ferieperioder. Ferielejrene 
er et landsdækkende tilbud for ALLE børn og unge i vores samfund – med handicap eller ej. 

Ideen er, at den enkelte deltager gennem en række af positive og udfordrende aktiviteter og oplevelser i løbet af 
ugen, får en større forståelse, både for egne, men også for sine medmenneskers muligheder og ønsker i livet.

Vurderingen af, hvornår en aktivitet på ferielejrene er en succes beror på, i hvilket omfang det lykkes at engagere alle 
deltagere i aktiviteten – ikke nødvendigvis med samme indsats, men således at alle bidrager med en nødvendig del til 
helheden. Det opleves som en stor succes, når den enkelte deltager oplever glæden ved at overskride nogle person-
lige grænser for, hvad der hidtil har været muligt – og når alle føler sig som en betydelig del af fællesskabet.
Ferielejrene er for børn/unge i alderen 6-18år og Unglejr for unge i alderen 16-25år.

Se mere på vores hjemmeside og kontakt os gerne og få svar på spørgsmål
Kontaktoplysninger: Pindstrup Centret • Johs. F. la Cours Allé • 8550 Ryomgård 
post@familienet.dk • Tlf.: 86 39 61 11

www.FamilieNet.dk
www.facebook.com/FamilieNet   

Stjerne-
stunder
for alle

Fællesskab

Venskab

Ferielejre for alle – Det giver mening
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 ”Min protese var til pynt, men hvis et spædbarn 
starter med en gummiprotese og senere får en 
med teknologi, så tror jeg, at det kan være gavn-
ligt, og der kan være mange muligheder.
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Forside: 
Claus Bjarne 
 Chris tensen har 
besøgt Royal 
Arena. Side 12.   
 
Foto:  
Søren Osgood

JACOB JUHL ER KUNSTNER OG HANDICAPHJÆLPER, DET SIDSTE GØR, AT HAN HAR MULIGHED FOR AT DYRKE 
SIN PASSION.

ANNELISE HANSEN FORMAND FOR AMPUTATIONSKREDSEN
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DEN LANGE VEJ FRA 
’BJØRNEKRAM’ TIL EN 
EFFEKTIV LOV

Da børne- og socialministeren den 7. 
marts besøgte Handicaporganisationer-
nes Hus, modtog hun et såkaldt ’bjør-
nekram’ af Thorkild Olesen, formand i 
Danske Handicaporganisationer (DH). 
Anledningen var udmeldingen om, at 
regeringen agter at vedtage det forbud 
imod diskrimination, som vi i årevis har 
kæmpet for – ikke mindst her i Dansk 
Handicap Forbund – en meget glædelig 
nyhed! Jeg synes derfor, bjørnekramme-
ren var fortjent, men netop dette kram 
fik mig til at tænke over, hvor forskellige 
vi mennesker er.

Jeg kommer aldrig til at kunne give en 
bjørnekrammer, som den Thorkild leve-
rede af den simple grund, at der er forskel 
på vores fysik. Jeg er kørestolsbruger, og 
det er Thorkild ikke. Så jeg ville være nødt 
til at finde på noget helt andet.

På samme måde forholder det sig med 
den kommende lovgivning. Den vil aldrig 
blive en mirakelkur, som sikrer, at vi som 
har et handicap, vil kunne præcis det 
samme som alle andre. Men hvad er det 
så, en lovgivning skal kunne? Hvor langt 
skal man gå for at forhindre forskelsbe-
handling? Og hvordan sikrer vi, at en lov 
bliver effektiv og ikke ender som symbol-
politik?

I min optik så skal den først og frem-
mest sende et tydeligt signal til omverde-
nen om, at ingen ustraffet må udøve di-
rekte diskrimination i form af tilråb og af-
visninger på grund af ens handicap. Men 
hvis loven skal have en reel og progressiv 
effekt, så skal den også sikre, at alle bor-
gere skal have adgang til at deltage aktivt 
i alle livets forhold, med de evner og ka-
rakteristika vi nu engang har - præcis som 
det er beskrevet i handicapkonventionens 
artikler. Derfor må der ikke være barrierer, 
som indirekte forhindrer os i at deltage i 
samfundslivet, og det skal have en konse-

kvens, hvis man bevidst udelukker men-
nesker med handicap.

  Derfor er det for mig vigtigt, at man 
også inddrager tilgængelighedsområdet, 
som efter vores erfaring er et af de områ-
der, som oftest medfører forskelsbehand-
ling, simpelthen fordi vi fysisk udelukkes, 
om det så er fra cafébesøg, forældremø-
der, handels- eller kulturliv. Det er ikke i 
orden, og udviklingen går desværre alt for 
langsomt.

Det forlyder desværre, at netop tilgæn-
gelighedsområdet ikke tænkes medtaget. 
Det handler nok om frygten for de øko-
nomiske konsekvenser, men her tror jeg, 
vi skal holde fast i, at den kommende lov 
naturligvis kan indeholde undtagelser, 
som sikrer, at samfundet som helhed vil 
tage godt imod den, og at den ikke på-
lægger institutioner, virksomheder m.v. 
urimelige forhold fra den ene dag til den 
anden. Dette kræver en tæt inddragelse 
af de mange aktører, som har interesse i 
loven, og her tænker jeg både på handica-
porganisationer, eksperter m.v., men også 
erfaringer fra de øvrige nordiske lande, 
hvor man i en årrække har opereret med 
et forbud imod forskelsbehandling.

Jeg er meget enig med Thorkild i, at 
bjørnekrammet var fortjent, men des-
værre er der et stykke vej til, vi er i mål 
med et resultat, som vil sikre, at loven får 
andet og mere end symbolsk karakter, og 
mange sten skal vendes på vejen.

Vi vil derfor glæde os til at gå aktivt ind 
i den spændende proces, der går i gang, 
når loven skal skrues sammen, og her er 
vores fokus som altid et liv med lige mu-
ligheder.

 
Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VED 
DU, AT?

 

VIDSTE 
DU, AT?
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Elsass Fonden bliver ny hovedsponsor for 
parasporten frem mod PL 2020. Ud over 
Elsass Fonden er også Pressalit og JYSK 
hovedsponsorer for Parasport Danmark.

Psykisk sårbare får guide til gode apps. 
Apps kan være et godt værktøj for men-
nesker med psykiske vanskeligheder. 
Men det er en jungle at finde den rigtige 
app, for der er ingen systematisk kontrol 
med kvaliteten. Det vil hjemmesiden 

Mindapps.dk nu gøre op med. Her kan 
psykisk sårbare finde gennemtestede 
apps, hvor datasikkerheden og indholdet 
er i orden. Læs mere http://mindapps.dk/

En undersøgelse foretaget af Jyllands-
Posten viser, at sundhed er det emne, 
danskerne går mest op i. 93 procent af 
de adspurgte mener, at sundhedsvæsnet 
er et meget vigtigt eller et delvist vigtigt 
emne. Dermed slår sundhed økonomi, 

NY MEDARBEJDER I  SPIDSEN FOR 
NY KON SULENTVIRKSOMHED

Karin Højgaard Christensen er ny medarbejder på Dansk Handicap Forbunds sekretariat i 

Høje Taastrup. Hun havde første arbejdsdag den 15. marts 2017 og vil i den kom-

mende tid stå i spidsen for oprettelsen af et nyt konsulenthus i Dansk Handi-

cap Forbund.

   Karin er 57 år og bor i lejlighed på Østerbro i København. Hun har to 

voksne børn – en søn på 27 år og en datter på 24 år. 

   Karin er uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk og fransk og 

har arbejdet med undervisning, kommunikation og opsøgende arbejde 

i bred forstand.

   I fritiden bruger Karin sin tid på sine interesser, som omfatter alt fra 

sport og motion til loppemarkeder, genbrug, indretning, kunst og kul-

tur, rejser, digte og film.

   Karin er ansat i fleksjob på 16 timer om ugen fordelt på tre dage og glæ-

der sig meget til at komme i gang.

Bogholderiet udvi-
der med ny kollega

Karen Aggerholm er ny kollega i bog-

holderiet i Dansk Handicap Forbund. 

Her skal hun blandt andet hjælpe til 

med bogføring.

Karen er 52 år og bor i Albertslund 

og har tre børn – to voksne piger, og 

en dreng på 15 år.

Karen er uddannet inden for bog-

holderi og har arbejdet inden for fa-

get i 28 år. I de år har hun blandt an-

det arbejdet i Dansk Blindesamfund, 

LEV og Københavns Kommune.

Når hun ikke er på arbejde, dyrker 

Karen sine interesser inden for film, 

rejser, natur, god mad og en hyg-

gestund med strikketøjet.

Karen er ansat i fleksjob 

på 15 timer om ugen, 

som er fordelt på tre 

dage om ugen. Karen er 

glad for at være startet 

og føler sig godt tilpas 

i sekretariatet.  Vi by-

der hende velkom-

men.
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som 85 procent mener er vigtigt, og kri-
minalitet som omkring 84 procent me-
ner er vigtigt. På trods af de seneste års 
heftige politiske debat om flygtninge og 
indvandrere er der i befolkningen ikke 
samme fokus på disse emner. I hvert 
fald ender integration kun på en samlet 
niendeplads i Wilke-målingen.

Alder, indkomst og køn spiller en væ-
sentlig rolle for tandlægebesøg. Tand-

lægebesøg er mere udbredte blandt 
ældre, kvinder og personer med høje 
indkomster end blandt unge, mænd og 
personer med lave indkomster. Cirka 43 
procent af den voksne befolkning var i 
2015 en tur i tandlægestolen. Dette er 
en målbar nedgang siden 2006, hvor 
andelen var 47 procent. Tallene dækker 
over store forskelle, alt efter hvilken be-
folkningsgruppe man undersøger. Tager 
man borgernes indkomster i betragtning, 

viser det sig, at de 25 procent af borger-
ne, der har de laveste indkomster, typisk 
springer tandlægebesøget over. Således 
var der blot 28 procent fra denne ind-
komstgruppe, der var hos tandlægen i 
2015. I takt med at indkomstniveauet 
stiger, er der flere borgere, der vælger 
at gå til tandlægen. Kilde: Danmarks 
Statistik.

Syge børn går glip af undervisningen 
– syv anbefalinger til forbedringer

Skolerne svigter deres ansvar, når det 

drejer sig om at sikre, at børn med 

kroniske sygdomme eller handicap får 

den undervisning, de har krav på. Det 

mener de fire organisationer Danske 

Handicaporganisationer, Danske Pa-

tienter, Skole og Forældre og Danske 

Skoleelever, og derfor er de gået sam-

men om at formulere syv anbefalinger, 

der skal hjælpe skolerne med at leve 

op til deres forpligtelser over for bør-

nene.

Hos Dansk Handicap Forbunds 

Forældrekreds modtager man de syv 

anbefalinger med glæde, selvom det 

ifølge næstformand Gitte R. R. Nielsen 

er ærgerligt, at det overhovedet er 

nødvendigt at udarbejde dem.

”Grundlæggende er det jo skolens 

ansvar, at børnene får den undervis-

ning, de har krav på. Men når det så er 

sagt, er der ingen tvivl om, at de syv 

anbefalinger desværre er nødvendige, 

for at børnene ikke går tabt. Der har 

manglet en systematisk måde, hvorpå 

man sikrede børnenes ret til at kunne 

modtage den rigtige undervisning, 

selvom de har højt fravær på grund 

af sygdom eller indlæggelser. Og her 

imødekommes alle nye tiltag,” siger 

Gitte R. R. Nielsen.

De syv anbefalinger kan læses via 

Danske Patienters hjemmeside her: 

http://bit.ly/2mVf3y9 
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Står man og venter på en bevilling til 

støtte til køb af en handicapbil, så har 

ens adresse større betydning for, hvor 

længe man skal vente på en afgø-

relse, end man måske skulle tro.

Det slår en undersøgelse fra Anke-

styrelsen fast. Undersøgelsen viser, 

at den gennemsnitlige behandlings-

tid på området i 2015 varierede fra 

11,79 uger i den hurtigste kommune, 

til 81,13 uger i den langsomste kom-

mune.

På baggrund af undersøgelsen kom 

Ankestyrelsen ud med en rapport 

over best practices, som kommunerne 

kan bruge til at nedsætte behand-

lingstiden. Rapporten kan læses via 

Ankestyrelsens hjemmeside http://

bit.ly/2lSJ8iF 

HANDICAPBIL ELLER EJ?
Svaret kan være længe undervejs

En rapport fra Statens Byggeforsk-

ningsinstitut (SBi) har undersøgt 

hotelbranchens oplevelse af 

balancen mellem udbuddet og 

efterspørgslen på tilgængelige 

hotelværelser i Danmark. Ifølge 

undersøgelsen så har danske hotel-

ler bygget efter 2008 tilgængelige 

hotelværelser. Men der er stor 

forskel på, om tilgængelighed er 

en del af hotelkædernes politik og 

markedsføring, eller om de tilgæn-

gelige hotelværelser udelukkende 

er designet, fordi bygningsregle-

mentet stiller krav om det. Hotel-

branchens forskellige aktører oplever 

efterspørgslen på tilgængelige og 

universelt designede hotelværelser 

meget forskelligt. Nogle oplever, at 

behovet er dækket, mens andre ser et 

stigende behov, bl.a. fordi flere ældre 

mennesker tager på rejser. Rapporten 

indeholder desuden et minikatalog 

med forskellige bud på tilgængelige 

hotelværelser. Rapporten er udarbej-

det for Trafik- og Byggestyrelsen og 

skal ses som det første skridt mod 

større projekter, der har fokus på 

arkitektur, brugerbehov og social an-

svarlighed inden for hotelbranchen og 

turisme generelt. Du kan dovnloade 

rapporten på SBis hjemmeside.

Rapport om tilgængelige  
hotelværelser
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SBI 2016:25
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Debatten om aktiv dødshjælp dukker frem i den of-

fentlige debat med jævne mellemrum. I Handicap-nyt 

har Arne Lykke Larsen flere gange skrevet indlæg, 

hvor han opponerer mod forestillingen om, at det 

gode liv nødvendigvis må sidestilles med det at have 

et arbejde eller være uafhængig af hjælp fra andre.

Det synspunkt har han nu taget med sig ind i græs-

rodsbevægelsen ’Ikke død endnu’, hvor han sammen 

med blandt andet Sarah Glerup, nok mest kendt fra 

sin deltagelse i X-factor som den første respiratorbru-

ger nogensinde, tager kampen op for retten til livet. I 

stedet for aktiv dødshjælp kæmper gruppen for aktiv 

livshjælp, mens de samtidig arbejder for at få punkte-

ret nogle af de myter, som præger debatten om aktiv 

dødshjælp.

”Vi dementerer myten om, at der under nuværende 

dansk lovgivning ikke kan ydes hjælp til at dø værdigt, 

hvis man er terminal patient eller i livsforlængende 

behandling,” skriver gruppen blandt andet på hjemme-

siden www.ikkedodendnu.blogspot.dk.

Gruppen er søsterorganisation til den amerikanske 

bevægelse ’Not dead yet’, som så dagens lys i 1996.

Funktionelle lidelser er en gruppe 

af sygdomme, hvor man har fysiske 

symptomer, som gør det svært at 

fungere i dagligdagen. Den præcise 

årsag kendes ikke, men man kan for-

stå det som en sygdom, hvor hjer-

nen og kroppen af forskellige årsa-

ger er overbelastet og ikke fungerer 

normalt. Det vurderes, at ca. seks 

pct. af befolkningen eller omkring 

300.000 danskere har en funktionel 

lidelse. 

En publikation med titlen: "Når 

kroppen siger fra" – beskriver for-

skellige eksempler fra personer med 

funktionel lidelse. Det kan være 

træthed gennem længere tid, ondt i 

maven, hjertebanken, forpustethed 

osv. Komiteen for Sundhedsoplys-

ning står bag udgivelsen.

Funktionelle lidelser er et nyt 

forskningsområde i Danmark.

Der er også oprettet en hjem-

meside med information målrettet 

patienter, pårørende, behandlere 

og forskere. Bag hjemmesiden er 

afdelingen for funktionelle lidelser 

på Aarhus Universitetshospital. Læs 

mere http://funktionellelidelser.dk

Græsrødder går 
til kamp for ret-
ten til livet

Pjece og hjemmeside om funktionelle lidelser

Når en person har et gennemgribende handicap, så er 

det hele familien, der bliver påvirket, og det skal vi huske 

at tale om. Den nye bog ’Sondemad og flødeboller’ tager 

bladet fra munden.

De 15 medvirkende i bogen 'Sondemad og flødeboller' 

er mellem 8 og 64 år og vidt forskellige steder i deres liv 

og i deres rolle som søskende til et menneske med han-

dicap. De fortæller om at være pårørende og formidler et 

unikt kig ind i en verden og en hverdag, som de færreste 

kender.

De fleste søskende til børn eller voksne med handicap 

oplever indimellem en grad af ensomhed og isolation, og 

de kender sjældent andre i samme situation, som de kan 

dele det med. 

Bogen 'Sondemad og flødeboller' giver søskendepå-

rørende mulighed for at se sig selv som en del af en stor 

gruppe med fælles 

udfordringer, glæ-

der, bekymringer 

og sorger, som ud-

gør de vilkår, der er 

særlige netop for 

dem og deres liv.

Bogen kan købes 

hos forlaget eller 

hos bog handlere.

Ny bog sætter fokus 
på pårørende til men-
nesker med handicap

Foto: Socialpædagogisk Forlag
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Ny forskning baner vejen for læge-

midler, der kan genoprette følsomhe-

den over for antibiotika i multiresi-

stente superbakterier. Det kan få stor 

betydning for bekæmpelsen af ESBL-

bakterien Klebsiella pneumoniae, 

der på verdensplan er den vigtigste 

årsag til dødelige lungeinfektioner 

og blodforgiftninger. Forskere fra Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 

Københavns Universitet og Ross Uni-

versity School of Veterinary Medicine 

(Ross) har udviklet en ny metode til 

at genskabe følsomheden over for 

antibiotika hos de multiresistente 

bakteriestammer. Resultatet er netop 

offentliggjort i to internationalt an-

erkendte videnskabelige tidsskrifter. 

Hvert år dør 25.000 europæere på 

grund af infektioner med resistente 

bakterier, og det er anslået, at anti-

biotikaresistens i 2050 vil medføre 

10 millioner dødsfald om året. WHO 

anser resistensforekomsten som en 

af de største trusler mod verdens-

sundheden.

Extended-spectrum beta lactamase 

(ESBL) producerende bakterier er re-

sistente over for bredspektret penicil-

lin-lignende antibiotika. Det betyder, 

at almindelige penicilliner ikke kan 

bruges til at behandle bakterierne, 

der ofte fører til urinvejsinfektioner, 

blodforgiftninger, luftvejsinfektioner 

og andre alvorlige sygdomme.

"Vores opdagelse viser, at multire-

sistente superbakterier ikke er uover-

vindelige. De har en akilleshæl, og nu 

ved vi, hvordan vi kan bekæmpe dem. 

Forskningen åbner for nye metoder, 

der kan kombinere antibiotika med 

helper drugs og dermed ophæve anti-

biotikaresistens,” siger forskningsle-

der og professor Luca Guardabassi fra 

Institut for Veterinær- og Husdyrvi-

denskab på Københavns Universitet 

og Ross University. 

Kilde: Københavns Universitet

Forskning kan genoprette anti-
biotika-effekt i superbakterier 

Mange lider af hovedpine, når de 

flyver, men det kan snart være slut. 

Et nyt studie fra Aalborg Universitet 

(AAU) har måske fundet mekanismer-

ne bag, og det åbner for at udvikle 

en kur.

For én ud af tolv er en flyrejse lig 

med kraftig hovedpine. Det viste et 

studie fra AAU sidste år. En mulig 

forklaring er, at det skyldes store 

ændringer i kabinetrykket ved start 

og landing, som kan give vævsska-

der og inflammation i bihulen. ”Det 

udløser stoffet PGE2, som kan få 

blodkarrene i hjernen til at udvide 

sig og dermed give smerter i hove-

det,” siger kandidatstuderende Se-

bastian Bao Dinh Bui, som sammen 

med kandidatstuderende Torben 

Petersen havde placeret en række 

forsøgspersoner i et trykkammer, 

der simulerer trykforandringer 

under en flyrejse. Undervejs på 

’rejsen’ tog de løbende spytprøver 

for at måle indholdet af PGE2 og 

stress hormonet kortisol. Begge 

stoffer blev påvist hos personer, 

der lider af flyhovedpine. ”Det 

er stadig kun et pilotprojekt, og 

det betyder, at resultaterne ikke 

er hugget i granit. Men en mulig 

løsning kan være brug af migræne-

medicin. Projektet begynder dette 

forår, hvor flypassagerer fra Aal-

borg Lufthavn i første omgang dan-

ner basis for forsøgsgruppen.  

Forskere vil kurere hovedpine på flyrejsen
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Den 3. marts åbnede Trafik-, 

Bygge-, og Boligstyrelsen for 

dette års ansøgninger om tilskud 

fra den såkaldte tilgængelig-

hedspulje. Tilskud fra tilgæn-

gelighedspuljen skal bidrage til 

forbedring af tilgængeligheden 

i offentligt tilgængeligt byggeri 

for personer med funktionsned-

sættelse.

Tilgængelighedspuljen har af 

satspuljen fået bevilget otte mio. 

kr. årligt i perioden 2015-2018 til 

at støtte projekter, der forbedrer 

tilgængeligheden i eksisterende, 

offentligt tilgængeligt byggeri 

med en borgerrettet servicefunk-

tion for personer med funktions-

nedsættelse. Der gives tilskud til 

25 pct. af de tilgængelighedsfor-

bedrende projektomkostninger.

Tilskud fra tilgængeligheds-

puljen kan søges af kommunale, 

regionale og andre offentlige 

institutioner. Tilskud fra puljen 

gives til konkrete tilgængelig-

hedsforanstaltninger, som følger 

af et eller flere af de ni tilgæn-

gelighedskrav i bygningsregle-

mentet. Det gælder eksempelvis 

etablering af niveaufri adgang, 

handicaptoiletter, elevatorer, 

handicapparkeringspladser, te-

leslynger, publikumspladser og 

skiltning. 

Fristen for at søge om midler 

fra tilgængelighedspuljen er den 

2. juli 2017. Du kan læse mere 

om puljen på Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsens hjemmeside. 

Børne- og socialminister Mai Mer-

cado kunne fejre sine første 100 

dage på posten som minister for 

blandt andet handicapområdet den 

7. marts. Det markerede hun med et 

besøg i Handicaporganisationernes 

Hus i Høje Taastrup, hvor hun i en 

møderunde mødtes med indbudte 

handicaporganisationer – herunder 

Dansk Handicap Forbund.

Arrangementet var kommet i stand 

via Danske Handicaporganisationer 

(DH), og hver af de indbudte orga-

nisationer fik mulighed for at stille 

skarpt på en eller flere problemstil-

linger, som den enkelte organisation 

var optaget af.

Hos Dansk Handicap Forbund 

brugte landsformand Susanne Olsen 

sin taletid på at stille skarpt på en 

gruppe af medlemmer, som i for-

bindelse med en principafgørelse 

i Ankestyrelsen tilbage i 2015 ikke 

længere får den hjælp til overvåg-

ning, som kommunerne tidligere 

bevilgede hjælp til. Forklaringen er, 

at der efter afgørelsen ikke længere 

er lovhjemmel til at give den hjælp, 

som kommunerne tidligere har givet, 

og derfor er hjælpen trukket.

”I et konkret eksempel har vi set, 

at en borger har fået reduceret sin 

ordning fra 130 timer om ugen til 

kun 30 timer om ugen. Det rammer 

disse mennesker umenneskeligt 

hårdt, og det er derfor helt nødven-

digt, at vi får skabt den nødvendige 

lovhjemmel, så disse medlemmer 

kan få den hjælp, de tidligere fik,” 

fortalte Susanne Olsen blandt andet.

De medlemmer, som er ramt, er 

mennesker med meget komplekse 

problemstillinger, som er bevilget 

Borgerstyret Personlig Assistance 

(BPA) via serviceloven § 95 stk. 3. 

Susanne Olsen opfordrede mini-

steren til hurtigst muligt at få skabt 

den nødvendige lovhjemmel, så de 

mennesker, der tidligere har fået 

hjælp, kan få den hjælp, de har be-

hov for. Hele nyheden fra mødet 

med ministeren kan læses via for-

bundets hjemmeside her: http://bit.

ly/2miy0Yt 

BØRNE- OG 
SOCIALMINISTER HAR 
FEJRET DE FØRSTE 100 
DAGE

Søg tilgæn-
geligheds-
puljen 2017
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Af Bente Rødsgaard - Foto: Søren OsgoodREPORTAGE 

Royal Arena i København har gode pladser til kørestolsbru-
gere. Rigtig mange ting er lykkedes godt i den store nye 
Arena, men handicaptoiletter og parkeringspladser giver 
udfordringer

Af sted til Royal Arena!

D
EN DEJLIGE Ø AMAGER 
har forandret sig meget de 
senere år i takt med den 
heftige byggeaktivitet. Sid-

ste skud på stammen er den store 
Royal Arena. Bygningen er let at 
kende med sin træbeklædte facade 
og sin runde form, som man kender 
fra fx Colosseum i Rom. Arenaen 
slog dørene og for publikum for 
første gang i februar 2017 med en 
koncert med rockbandet Metallica.  
Men i dag, da Handicap-nyt er på 
besøg et par måneder efter, er her 
stille, da arbejdet med at rigge op til 
næste arrangement ikke for alvor er 
gået i gang.  

Ulrik Kreutzfeldt, som er Ope-
ration Manager, og Jesper Traun-
berg, som er PR consultant tager 
imod på parkeringspladsen, hvor 
Handicap-nyt har sat Claus Bjarne 
Christensen, som bruger elscooter, 
og Vibeke Baden Laursen, som bru-
ger elkørestol, i stævne, for at de 
kan anmelde den nye koncert- og 
sportssal. 

Parkering med udfordringer
Det er let for publikum at komme 
til Royal Arena, da der er både Me-
tro og tog i ca. 700 meters afstand. 
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Det er en dårlig ide at komme i bil. 
Der er kun 60 parkeringspladser i 
alt; heraf 16 handicapparkerings-
pladser. Hvis man er til et arran-
gement og har både handicapbil-
letplads og et handicapparkerings-
skilt, så holder man gratis på en 
af de 16 pladser efter først til 
mølle-princippet. Dog er der andre 
parkeringspladser i området, men 
dem har Royal Arena ikke noget at 
gøre med. 

Når der ikke er arrangemen-
ter, så skal alle bilister betale for 
at holde foran Arenaen. Vores 

rundvisere er forbløffede over, at 
betalingsanlægget er uegnet for 
kørestolsbrugere.  ”Det overholder 
ikke bygningsreglementet,” forkla-
rer Claus Bjarne. Og ikke nok med 
det, anlægget virker ikke. Vibekes 
hjælper putter 30 kr. for to timers 
parkering i anlægget, uden at det 
spytter en bon ud eller kan give 
pengene retur - til Vibekes store 
irritation. Ulrik og Jesper sørger 
fluks for gæsteparkeringskort, så 
ingen får bøder. Hverken Ulrik eller 
Jesper har tænkt over, at der kunne 
være et problem med at betale. ”Vi 

har fået selve anlægget stillet op 
af Europark,” forklarer Ulrik, som 
gerne vil gå videre med klagen.

Alle skal ind samme sted
For at komme ind i bygningen skal 
man forcere en masse trapper, og 
dem kan Claus Bjarne godt lide, de 
har lave trin, der er gode gelæn-
dere, og der er hvilepladser flere 
steder. Han savner måske lidt mere 
kontrast, men synes trapperne er 
godt tænkt og udført.

Kørestolsbrugere skal med ele-
vator op til indgangen.  Ulrik og 

Vibeke Baden Laursen er meget tilfreds 
med podium pladserne. Hun sidder godt, 
og udsynet er fint.
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Jesper forklarer, at ved arrange-
menter er der altid personale ved 
elevatoren, en elektronisk skærm 
er også tændt, og der er også skilt-
ning.  Claus Bjarne havde gerne set, 
at man havde monteret en gen-
nemgangselevator, så man ikke skal 
bakke ud, og for dårligt gående 
ville det være godt med et lille 
klapsæde, ikke mindst hvis eleva-
toren skulle sidde fast. 

Vel oppe er vi på det, der på 
nudansk hedder Level 1 udendørs, 
og herfra skal man ind i bygningen 
det samme sted som dem, der er 
kommet op af trapperne. Det er 
meget let at køre på betonen hen 
til indgangen. 

Gode pladser med fint udsyn
Indenfor skal man scanne sin bil-
let og kørestolsbrugere kommer 
igennem et sted, der er bredere 
og bemandet. Inde i selve salen er 
der 40 kørestolspladser, og der er 
løse stole, så man kan sidde sam-
men med fx sin kæreste eller sin 
hjælper. Det er let at køre hen til 
pladserne.  ”Der er fire podier med 
ti kørestolspladser, men det er ar-
rangørerne, der bestemmer, om alle 
fire podier skal sættes til salg. Fx 
kan et af podierne inddrages til lys- 
eller kamerafolk. Men til de arran-
gementer der har været indtil nu, 
så har Level 1 været til salg hver 
gang,” fortæller Ulrik Kreutzfeldt.

Der er et godt udsyn fra pladser-
ne, og hvis personer på rækkerne 
foran rejser sig op i begejstring, så 
kan man stadig se hen over dem.

”Det her er ligesom i London,” 
konstaterer Claus Bjarne. Vibeke 
stirrer ud i salen og siger begej-
stret: ”Det her er sejt! Her vil jeg 
gerne tage hen, hvis der en gang er 
noget, som falder i min smag.” 

Selve scenen er også handicap-
egnet, så hvis fx the Rolling Stones 
bliver kørestolsbrugere, så er det 
ikke noget problem, da scenen 
kan bygges om på flere måder. Da 
bandet Metallica åbnede Arenaen 
med en koncert, foregik den nede 

på gulvet og i midten. Og gulvet er 
faktisk det eneste sted, hvor køre-
stolsbrugere ikke kan være publi-
kum af brandhensyn. Der kan være 
max 12.500 personer i salen.

Udskænkning i pauser
I pausen er der mulighed for at kø-
be drikkevarer, og der sættes små 
borde op, så kørestolsbrugere kan 
nå deres varer. Det, synes Vibeke, 
lyder som en god ide: ”Det er godt 
tænkt,” siger hun. Der er bemandet 
garderobe, og der er bokse til tøj, 
men de sidste kan kun betales via 
en app og Mobile Pay. I foyeren er 
der borde til stående, men ingen 
hvilestole til dårligt gående. ”Det 
skyldes også brandhensyn,” forkla-

rer Ulrik - og peger hen på nogle 
borde, som stående kan stå ved.  
”Der er ikke mange af dem, og de 
har været svære at få tilladelse til,” 
forklarer han.

Handicaptoiletterne er ikke 
optimale
Der er ingen skilte, der viser, hvor 
toiletterne er. Handicaptoiletterne 
falder ikke i Vibekes og Claus Bjar-
nes smag.  Det skyldes, at der er et 
væghængt toilet med armstøtter 
monteret på selve toilettet.  Vibeke 
har brug for barrer monteret på 
væggen til at klappe ned og støtte 
sig stående ved dem med hjælp fra 
begge hænder, mens hendes hjæl-
per tager hendes tøj af. Man kan 

Royal Arena er let at kende og trap-
perne er godt udført.
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heller ikke nå vasken fra toilettet. 
Men rummet er stort. At handicap-
toilettet ikke er optimalt kommer 
helt bag på rundviserne. Og de lo-
ver at tage kritikken med sig, og se 
på om der kan ændres noget, fx ved 
at montere flere greb eller opklap-
pelige væghængte armstøtter samt 
et tilbagetrækshåndtag. 

Tiden vil afsløre, om der er 
små eller store problemer
Rundvisningen er forbi, og vi takker 
af efter et overvejende positivt ind-
tryk af tilskuerpladserne. Men tiden 
må vise, om 16 parkeringspladser 
til 40 handicapbilletter vil give 
problemer, eller om handicaptoilet-
ternes indretning vil gøre det. For 

slet ikke at tale om arrangørernes 
ret til inddragelse af handicapplad-
ser til lys- og kameramænd. Måske 
er 40 handicappladser også alt for 
lidt, det er langt under en procent af 
pladserne.  Om klagerne vil strøm-
me ind fra publikum med handicap, 
det vides ikke her og nu.  

Betalingsanlægget til parkering kan ikke 
benyttes fra kørestol.

Claus Bjarne Christensen er ærgerlig over, at handicaptoilettet ik-
ke er korrekt indrettet. ”I andre lande tænker man sig bedre om. I 
en arena i London har man valgt at have en lift på et af handicap-

toiletterne," siger han.

Det kommer bag på operation manager 
Ulrik Kreutzfeldt, at handicap toilettet 
ikke er godt nok.



H
HANDICAP-NYT ER TAGET 
på visit i Nordsjælland, 
hvor Annelise Hansen bor 
sammen med sin mand, 

Arne. De har et stort hus, bygninger 
med værksteder og en lagerhal. Det 
hele befinder sig på en stor grund 
med græsplæne og frugttræer. ”Jeg 
har det, man på fagsprog kalder en 
medfødt underarmsdefekt, man 
mener, at det var navlestrengen, der 

forhindrede min arm i at udvikle sig.”
Annelise peger på nogle små 

knopper tæt på, hvor den halve 
arm slutter, ”det er faktisk mine 
fingre,” griner hun.

Hendes handicap har aldrig for-
hindret hende i at leve et liv som 
alle andre. ”Mine forældre havde 
en grønthandel, hvor jeg hjalp til 
efter skole med at ekspedere eller 
med at glatte det papir, der var om 

appelsiner dengang, så vi kunne 
bruge det til at vikle om persil-
lebundter. I skolen gik det også 
nemt, jeg skrev med venstre hånd, 
og alle kendte mig og min familie. I 
tredje klasse fik jeg en pynteprote-
se, jeg brød mig ikke om den, men 
den var god at have på til dans, så 
min dansepartner fik en fornem-
melse af, at der blev holdt fast, og 
den hjalp også på min holdning, 
men den kunne ikke bruges til no-
get,” fortæller hun.

Strikke med en hånd
Annelise Hansen har strikket, lige 
siden hun var barn, hvor hun og 
hendes kusiner fandt på en me-
tode, der gør, at hun kan strikke 
med en hånd.  ”Jeg har altid lavet 
det samme som alle andre, min 
strikkepinde gav hakker i stolene, 
men det var ikke noget problem for 
mine forældre, ” siger hun. 

Efter studentereksamen uddan-
nede hun sig til bibliotekar, og 20 
år gammel til en nytårsfest mødte 
hun Arne, og kort tid efter blev de 
gift. Hendes svigerfar var ikke glad 
for det parti og prøvede at tale 
sønnen fra det, uden held.  Svi-
gerfaderen krævede, at hun havde 
protesearmen på til brylluppet. No-
get hjerteligt forhold til svigerfade-
ren fik hun aldrig. Til gengæld fik 
hun en dejlig mand og tre børn. 

Annelise arbejdede 16 år som 
bibliotekar, men så blev det for 
hårdt og smerterne for mange, når 
hun skulle håndtere de tunge bø-
ger. Hun fik førtidspension og efter 
nogle år med ro, kunne hun be-
gynde at hjælpe lidt til i sin mands 
låsesmedsfirma, som nu er lukket, 
da han er gået på pension. 

Elektronisk underarms-
protese
I 2010 fik Annelise en ny protese 
med indbygget elektronik, der 
gjorde, at hun kunne åbne og lukke 
den kunstige hånd, der sad på den. 
”Med den på kunne jeg spise med 
kniv og gaffel og pudse vinduer,” 

Handicap-nyt har mødt Annelise Hansen formand for 
Amputationskredsen og aktiv i forbundet

Et dejligt liv med 
halvanden arm

PORTRÆT 
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husker hun, men da hun i 2013 
falder i glat føre og brækker sin i 
forvejen defekte arm samt skuldre 
og knæ, så blev hun for første 
gang ”handicappet”, synes hun. 
Hun kunne praktisk talt ingenting i 
en periode og sad i kørestol, men 
hun kom sig, og kørestolen blev 
sendt retur. ”Men ulykken gjorde, 
at jeg ikke mere kan bruge den 
elektronik, der er i protesen, så nu 
er den også en pyntearm, men jeg 
har den på til træning, den giver en 
fornemmelse af kropslig balance, 
og den forhindrer mig i at blive 
svimmel på fx et løbebånd. Jeg har 
også nogle frakker og jakker, hvor 
jeg ikke har klippet ærmet halvt af, 
så jeg bruger den, men sjældent,” 
smiler hun.

I dag kan man godt støde på 
personer med højteknologiske pro-
teser, men Annelise Hansen er ikke 
”misundelig”. ”Min protese var til 
pynt, men hvis et spædbarn starter 
med en gummiprotese og senere 
får en med teknologi, så tror jeg, at 
det kan være gavnligt, og der kan 
være mange muligheder. Men jeg 
tror, at mine forældres ide om, at 
jeg var som alle andre, og at der 
ikke skulle tages hensyn, har været 
godt for mig. Min største sejr i fol-
keskolen var, at jeg fik den næsthø-
jeste karakter i håndarbejde. 

Min mor døde, før at jeg fik børn, 
så jeg måtte selv finde ud af at ha-
ve børn. Der kom en ergoterapeut 
hjem til mig, og jeg fik fx en hospi-
talseng til børnene, da de traditio-
nelle babysenge har en dyb bund, 
så børnene ikke falder ud, men jeg 
kunne ikke få fat i dem, når de lå så 
dybt. Jeg har også fået nogle æn-
dringer i køkkenet, specielle red-
skaber til venstrehåndede, men det 
er alt.    Arne er god til at hitte på, 
og han har lavet mange ting, der 
hjælper mig.  Jeg kører også handi-
capbil, som jeg styrer med en knop 
på rattet, så jeg har altid kunne 
komme omkring. Jeg er typen, der 
sætter en ære i at kunne klare mig 
selv,” siger hun.

Amputationskredsen og det 
gode netværk
Annelise Hansen var med til at 
stifte Amputationskredsen, som er 
en specialkreds i Dansk Handicap 
Forbund.  ”Da vi holdt det stif-
tende møde, var vi kun to, der var 
armamputerede, alle de andre var 
benamputerede, så jeg ville ikke 
med i bestyrelsen, for jeg vidste 
ikke noget om at mangle et ben, 
men så lærte jeg mere og mere om 
amputationer, og siden blev jeg 
formand.” 

”Jeg håber virkelig, at Ampu-
tationskredsen vil udvikle sig og 
få flere medlemmer, men det er 
svært at få folk til at komme til ar-
rangementer, men vi har haft nogle 
foredrag, hvor tilslutningen har væ-
ret ok fx med museumsinspektør 
Benno Blæsild og bjergbestigeren 
Lars Lauritsen. Jeg vil gerne trække 
mig som formand og være menigt 
medlem af AK.”

”For nylig blev jeg 70 år, og jeg 
vil gerne bruge min tid på lokalaf-
delingen, som jeg også har 
været med i fra starten 
af.  Jeg er med i 
handicaprådet, 
og der er 
store ud-
fordrin-
ger 

med ”Kulturhavnen”, som er noget 
nyt i Gilleleje, men som ikke er 
optimalt for mennesker med handi-
cap,” fortæller hun.

Hvad der er godt ved at være i 
Dansk Handicap Forbund, det er 
Annelise ikke i tvivl om: ”Det er, 
at man får et stort netværk, der er 
altid en, der kender en, der ved 
noget. Jeg har trukket på såvel 
ansatte, tillidsfolk og medlemmer 
i mine tillidshverv. Der er masser 
af viden i forbundet, som man kan 
bruge,” siger hun.

Tiden flyver i selskabet med An-
nelise i det smukke Nordsjælland, 
hvor hun og Arne altid har boet, 
det samme gør tiden for ægtepar-
ret.  Arne har undervist i 50 år i 
husflid, og nu hvor låsefirmaet er 
lukket, så drejer han skåle i træ.  
De har syv børnebørn, som elsker 
at være på besøg, for der er mange 
muligheder både udendørs og i 
værkstederne.
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NOTA Af Gunvor Tarp Barkholt

M 
ANGE MENNESKER TA-
GER det at kunne læse 
som en selvfølge, det er 
dog ikke givet for alle. 

Der kan være mange forskellige 
årsager til, at man ikke kan læse al-
mindelige bøger eller aviser. Notas 
opgave er i den sammenhæng at 
formidle bøger i digitale formater, 
som gør læsning tilgængeligt for 
alle. 

Biblioteket for mennesker 
med syns- og læsehandicap
Notas tilgang ”alle kan læse” for-
tæller om Notas opgave for sam-
fundet. Formålet med Nota er at 
sikre lige adgang til viden for men-
nesker med et handicap, der med-
fører, at de ikke kan læse alminde-
lig trykt tekst. Det at kunne læse er 
nemlig meget mere end at fornøje 
sig med en underholdende roman 
eller en interessant avisartikel. 

At kunne læse er nøglen til in-
formation og til at kunne deltage i 
samfundet. Det gælder alle former 
for informationer lige fra skolebø-
ger til meddelelser om, hvad der 

foregår i lokalområdet. Derfor er 
det vigtigt at gøre læsning så til-
gængeligt som muligt for så mange 
som muligt. 

E-bøger, lydbøger og punkt-
bøger

Nota gør almindelige bøger til-
gængelige, det gøres blandt andet 
ved at producere punktskrift el-
ler ved at indtale bøgerne som 
lydbøger. En anden måde at gøre 
bøgerne tilgængelige på er ved at 
omdanne en almindelig bog til en 
e-bog, der kan læses højt på com-
putere, tablets, smartphones eller 
afspillere for personer med syns-
handicap. 

Med andre ord skaber Nota til-
gængelige bøger for skønlitterære 
læsere, studerende og voksne på 
job. Biblioteket er en online sam-
ling af flere tusinde forskellige 
titler, både skøn- og faglitteratur. 
Notas medlemmers læsevanske-
ligheder er typisk ordblindhed og 
synshandicap, men der er også 
medlemmer med kognitive handi-
cap og fysiske handicap. 

Medlemskab
Et medlemskab af Nota betyder, 
at man kan downloade og afspille 
e-bøger og lydbøger og dermed få 
adgang til information på lige fod 
med andre borgere. 6700 af Notas 
medlemmer er tilmeldt Nota på 
grund af andre handicap end syns-
vanskeligheder og ordblindhed. Ek-
sempler på fysiske handicap blandt 
Notas medlemmer er sklerose, ce-
rebral parese (spastisk lammelse), 
følgesygdomme fra apopleksi og 
andre handicap, der forhindrer dem 
i at læse almindelig trykt tekst.

For at blive medlem kræver lov-
givningen, at man har dokumen-
tation, der bekræfter, at ens diag-
nosticerede handicap medfører, at 
man ikke kan læse almindelig, trykt 
tekst. På Notas hjemmeside www.
nota.dk kan du læse mere om Nota 
og om medlemskab. Der kan du fx 
læse hvilke fagpersoner, der kan 
dokumentere læsehandicap.

Nota hjælper mennesker med læsevanskeligheder

”Alle kan læse” 

Nota er det nationale bibliotek 

og videnscenter for mennesker 

med læsevanskeligheder.

Biblioteket hører til under 

Kulturministeriet og producerer 

lydbøger, e-bøger og punktskrift 

til mennesker med et dokumen-

teret syns- eller læsehandicap.  

Nota har 120.000 medlemmer i 

alle aldre.
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 JENS BOUETS KLUMME

 POLITIK

DEN GLADE TRØFFEL
I 2015 opsagde firmaet Alle-
hånde deres forpagteraftale med 
Handicaporganisationernes Hus, 
fordi de ikke kunne få økono-
mien til at løbe rundt. Det betød, 
at Handicaporganisationernes 
Hus stod uden kantine og uden 
mulighed for at tilbyde mad og 

drikke til mødegæster. En tragedie for huset og orga-
nisationerne, der bebor huset, da kantinen er det sted, 
vi oftest mødes på tværs af organisationerne. Vi be-
sluttede derfor i Dansk Handicap Forbund at overtage 
kantinedriften, dog med den betingelse at vi også ville 
overtage den fulde drift af mødecentret. Mødecenteret 
skulle udvikles og markedsføres overfor eksterne virk-
somheder i lokalområdet, så vi kunne tjene penge, der 
kunne anvendes til at sikre en rimelig frokostpris for 
organisationerne og deres gæster i henholdsvis kan-
tine og mødecenter. 

 

 Jeg er glad for at kunne oplyse, at belægningen i 
mødecentret aldrig har været større, end den er netop 
nu. Faktisk er den så stor, at vi nu løbende er nødt til 
at melde alt udsolgt i enkelte af ugens dage i forår og 
efterår. 

  Samtidig har der aldrig været flere tilmeldt den 
daglige frokostordning, end der er netop nu. Den 
ekspansion, der har været i såvel kantinen som i mø-
decenteret, trækker store veksler på de ansatte i Den 
glade trøffel (som er navnet på det selskab, vi i Dansk 
Handicap Forbund har oprettet til at drive kantine og 
mødecenter), hvorfor de ansatte her fortjener en særlig 
ros og anerkendelse. Husk at sætte pris på dem, når I 
er på besøg i huset. De er superprofessionelle, og køk-
kenet er samtidig elevsted og arbejdsplads for perso-
ner med handicap, og personer der er kommet skævt 
ind på samfundet.    

Jens Bouet, direktør i  
Dansk Handicap Forbund

Politikerne er enige: 
Slut med diskrimination på grund af handicap

D
ET SKAL IKKE længere 
være lovligt at udelukke 
en kørestolsbruger fra et 
diskotek på grund af et 

handicap. Det mener regeringen, 
som er påbegyndt arbejdet mod at 
indføre et generelt forbud mod dis-
krimination på grund af handicap.

Siden 2009, hvor Danmark rati-
ficerede FN’s Handicapkonvention, 
har handicaporganisationerne 
herhjemme kæmpet for netop det, 
og derfor var det også en glæ-
dens dag, mener Dansk Handicap 
Forbunds landsformand Susanne 
Olsen.

”Det var med stor glæde, jeg 
kunne læse om regeringens pla-
ner,” siger landsformanden.

Danmark har som det eneste 
land i Norden ikke indført et gene-
relt forbud mod diskrimination på 

grund af handicap, og det vil bør-
ne- og socialminister Mai Mercado 
(K) nu lave om på.

”Det er et spørgsmål, vi i mange 
år har diskuteret i Danmark. På 
arbejdsmarkedet har vi i dag et 
forbud mod diskrimination på 
grund af handicap, men det skal 
også gælde alle andre steder. Og 
det er det, vi nu indfører,” sagde 
ministeren ifølge regeringen.dk ved 
offentliggørelsen.

Regeringen oplyser desuden, at 
det egentlige lovarbejde omkring 
udformningen af en konkret model 
for klageadgang, og hvilke rammer 
man kan klage indenfor, hvis man 
bliver diskrimineret på grund af 
et handicap, nu går i gang. Og det 
arbejde glæder landsformand i 
Dansk Handicap Forbund Susanne 
Olsen sig til at deltage i.

”Vi ser frem til at trække i ar-
bejdstøjet, så vi får den bedst mu-
lige løsning,” siger Susanne Olsen.

Ifølge ministeren vil regler for 
den fysiske tilgængelighed ikke 
være en del af arbejdet i første 
omgang.
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Scandic skilter med Lige Adgang
Nordens førende hotelkæde Scandic har i årevis arbejdet på at gøre deres hoteller til-
gængelige for alle mennesker. Som den eneste hotelkæde i verden har de ansat en til-
gængelighedsambassadør, så beslutningen om synligt at støtte Dansk Handicap Forbunds 
tilgængelighedsapp Lige Adgang var oplagt.

D 
EN STORE SVINGDØR sæt-
ter i gang, når gæsterne 
nærmer sig Scandic Syd-
havnen i København. Alle 

kan komme ind uden problemer, 
også hvis de kommer i kørestol eller 
er gangbesværede. For sådan er det 
i hotelkæden Scandic, som har haft 
tilgængelighed for alle mennesker 
højt på dagsordenen siden starten 
i 1963.

”Det er en dybt integreret del af 
Scandics DNA at tænke i tilgænge-
lighed for alle mennesker,” fortæl-
ler Lis Andreassen, som er Key Ac-
count Manager Meeting and Events 
i Scandic.

Hotelkæden har en tilgængelig-
hedsambassadør ansat, som bruger 
meget af sin tid på at tage rundt på 
Scandics hoteller for at tjekke, om 
tilgængeligheden er, som den skal 
være. Alle ansatte i hotelkæden 
skal ifølge Lis Andreassen gennem 
et såkaldt accessability-kursus, som 
gør dem i stand til at se, hvad der 
fungerer, og hvad der ikke fungerer, 
når man taler tilgængelighed for fx 
mennesker med handicap.

”Alle medarbejdere hos Scandic 
– både dem på gulvet, og dem, der 
er lidt længere væk fra kunderne, 
skal igennem sådan et tilgænge-
lighedskursus. Helt konkret bliver 
vi sat i forskellige situationer, som 
vores gæster med handicap kunne 
være i, og det gør, tror jeg, at med-
arbejderne hos os er bedre til at 
sætte sig ind i den enkelte gæsts 
situation,” mener Lis Andreassen.

Lige Adgang er det naturlige 
skridt
Fremover vil opmærksomme gæ-
ster, som kommer ind igennem 
svingdøren til Scandic Sydhavnen 
se et lille mærkat til venstre for 
indgangspartiet. Skiltet er en rekla-
me for Dansk Handicap Forbunds 
tilgængelighedsapp Lige Adgang, 
som gik i luften sidste år.

Mærkatet er købt og sat op på 
fem hoteller i Danmark, og det er 
et udtryk for at netop disse hotel-
ler udmærker sig ved deres tilgæn-
gelighed. Det mener hoteldirektør 
på Scandic Sydhavnen Mogens 
Jørgensen.

”Når man koger det helt ind, så 
handler det om, at vi vil have glade 
gæster. Og når vi ved, at tilgænge-
ligheden i forhold til mennesker 
med handicap er i top på netop 
dette hotel, så vil vi selvfølgelig 
gerne skilte med det. Og det gør vi 
så med dette mærkat fra Lige Ad-
gang,” fortæller han.

De fem hoteller er Scandic 
Sydhavnen, Scandic Copenha-
gen, Scandic Aarhus City, Scandic 
Kolding og Scandic Bygholm Park 
i Horsens. Og selvom Lige Adgang-
mærkatet ikke er en blåstempling 
af, at hotellet nødvendigvis over-
holder alle lovgivningsmæssige 
forhold omkring tilgængelighed for 
mennesker med handicap, så er det 
alligevel relevant at sætte i ind-
gangspartiet på hotellet, lyder det.

”Mange handicaporganisationer 
bruger netop vores hotel Scandic 
Sydhavnen til arrangementer, og 
der er i øvrigt stor efterspørgsel fra 
mennesker, som har nogle ekstra-
ordinære behov, på hotellet. Mær-
katet fra Lige Adgang er blot endnu 
en måde at fortælle den historie 
på,” siger Mogens Jørgensen.

Brug appen
Tilgængelighedsappen Lige Adgang 
er designet til at give mennesker 
med fysiske funktionsnedsættelser 
en mulighed for at anmelde den fy-
siske tilgængelighed, hvor de kom-
mer frem, men samtidig også tjekke 
tilgængeligheden, når de er på 
farten, og fx vil ud at spise i en ny 
by. Lige Adgang kan downloades 
gratis på App Store og Google Play. 
Appen er på nuværende tidspunkt 
ikke udviklet til Windowstelefoner 
eller –tablets. 

En glad Lis Andreassen ved 
hotelindgangen.
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DET SKER I DHF
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FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

AALBORG

Tirsdag den 2. maj kl. 10.00 på Lejbjergcenteret: Sommer-
banko.

Tirsdag den 13. juni: Bustur til Tyskland. Se nærmere i lo-
kalblad eller på www.dhf-aalborg.dk.

ASSENS

Torsdag den 30. maj kl. 19.00: Sidste medlemsaften inden 
sommerferien. Fællesspisning og bankospil. Der vil være 
gode sponsorgaver til bankospillet. Maden leveres af MENU. 
Pris kr. 100. Bindende tilmelding senest den 24. 5.

Arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens, med min-
dre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til Britta Bentien, tlf. 
40 25 67 22, med mindre andet er nævnt. 

BORNHOLM

Mandag den 15. maj kl. 16.00: Fyraftensmøde i samarbejde 
med Spastikerforeningen. Temaet er: Et godt liv – også med 
handicap. Lone Barsøe holder oplæg med udgangspunkt i 
temaet. Livsfortællinger og monologer med humor og alvor 
er omdrejningspunktet. Pris kr. 50. Der serveres en let an-

retning og kaffe. Tilmelding senest den 10. 5.

Onsdag den 21. juni kl. 18.00 på Hotel Balka Strand: Som-
merarrangement. Københavnsafdelingen kommer til Born-
holm, og vi skal mødes over en middag. Der serveres tre 
retters mad inkl. en øl/vand eller et glas vin samt kaffe til kr. 
200. Der arrangeres kørsel. Tilmelding senest den 18. 6. 

Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne. Tilmel-
dinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04 
mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 4. og 18. maj og 1. juni: Bankospil.

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

HADERSLEV

Lørdag den 20. maj kl. 9.00 med start fra Plejecenter Hum-
letoften, Hjortebrovej 44, Haderslev: Udflugt til Morten Kock 
Museet og Mønsted Kalkgruber. Pris inkl. mad kr. 270. Drik-
kevarer for egen regning. Tilmelding til Gunda Agø, tlf. 60 
61 24 72 efter kl. 20 senest den 10. 5.

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Politisk konsulent: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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KOLDING

Den 26. april afholdt Kolding afdeling en afgørende ge-
neralforsamling. Interesserede opfordres til at konsultere 
afdelingens facebookside for seneste nyt. Yderligere op-
lysninger fås desuden hos Kent, mail: goldschmidt1964@
gmail.com eller hos Gudrun, tlf. 29 78 12 76 (aften).

KORSØR-SKÆLSKØR

Mandag den 22. maj kl. 17.30-21.30: Medlemsaften. Spis-
ning af mandelpanerede skinkeschnitzler, kartofler, sovs 
samt salat. Kaffe/te og jordbærtærte med flødeskum. Ban-
kospil med kontante præmier og andre spil. Pris kr. 100 plus 
evt. transport kr. 60. Sidste tilmelding den 14. 5.

Fredag den 23. juni kl. 16.15-23.00: Bustur med liftbus til 
Storebælt Camping, Korsør. Vi skal spise og se bål og båltale. 
Senere musik, sang og dans i Multihuset. Menu: Helstegt pat-
tegris m/ kold kartoffelsalat, salat og flutes. Pris kr. 260 og 
gæster kr. 300. Dækker spisning og transport. Sidste tilmel-
ding den 9. 6.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med 
mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer skal 
ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten Røn-
hoff Hansen, tlf. 58 19 60 79. 

ODENSE

Søndag den 21. maj kl. 9.30: Tur ud i det blå. Vi finder et 
sted, hvor vi kan spise en god middag, og vi sørger for, at 
alle kan være med.

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

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

RØDOVRE

Torsdag den 4. maj kl. 19.00-22.00: Bankospil. Alle er vel-
komne.

Tirsdag den 30. maj kl 10.00-17.00: Skovtur. Vi kører til 
Vossevang Kro, hvor vi spiser god mad. Pris for borgere i 
Rødovre kr. 150. Andre medlemmer kr. 200. Arrangement 
kun for medlemmer. Tilmelding til Tove, tlf. 26 93 79 89 
senest den 20. 5. Tilmelding er bindende. Oplys om du har 
hjælpemidler med.

Alle arrangementer foregår på Ørbygård, med mindre andet 
er nævnt.

SKAGEN

Mandage den 1., 8. og 15. maj kl. 14.00-16.30: Mandags-
klub.

Tirsdag den 2. maj kl. 14.00-16.00: Damernes Butik viser 
tøjkollektionen frem. Stort udvalg. Kage og kaffe kan købes, 
kr. 20.

Torsdag den 18. maj kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Fredag den 19. maj kl. 18.00-24.00: Sommerafslutning 
med spisning. Forret, hovedret, dessert og småkager pris kr. 
70 for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 150. Underholdning.

Søndag den 18. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 250, ikke-
medlemmer kr. 500.

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

SKIVE-VIBORG

Onsdag den 3. maj kl. 14.00: Besøg på Pandekagekroen og i 
Finderup Lade. Kører fra Aktivitetscenteret, Odgaardsvej 15 
A, Skive i private biler. Pris kr. 175 for medlemmer, kr. 225 
for ikke-medlemmer. Tilmelding senest den 19. 3.

Tirsdag den 20. juni kl. 10 med kørsel fra Aktivitetscente-
ret, Odgaardsvej 15 A, Skive i private biler: Jyske Rosenpar-
ken i Ålestrup. Pris kr. 100 for medlemmer, kr. 125 for ikke-
medlemmer. Prisen er inkl. frokostplatte. 

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

SLAGELSE/SORØ

Mandag den 2. maj: Banko med spisning. Hver deltager 
medbringer en pakke til en værdi af minimum kr. 25. Banko-
plader og kvikke koster kr. 5 pr. stk. Kinesisk lotteri, kr. 2 pr. 
lod. Spil gerne på egne bankoplader. Tag gerne en ven eller 
veninde med. Til- og afmelding senest den 24. 4.

Lørdag den 17. juni: Heldagstur til Knuthenborg Safaripark. 
Afgang fra Dianalund kl. 9, Sorø kl. 9.20, Slagelse kl. 9.45. 
Hjemkomst til Slagelse kl. 20.30. Frokost i Knuthenborg, af-
tensmad i Landsbyen. Gratis buskaffe. Pris for det hele kr. 395.

Bindende til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26 21 
70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.  
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Bukserne er egnet til let 
dag-inkontinens og kan suge 
et uheld eller to (ca. 100 ml). 
De kan vaskes 
på 60 grader.

Smarte inkontinens 
underbukser

www.dryandcool.dk
Tlf.: +45 3131 3144
man + ons kl. 10-13

 Fås også  til børn

STEVNS-FAXE

Søndag den 30. april kl. 11.00-14.00 med start fra Ny Tor-
vet: Para-løb tour de Stevns. Løbet er arrangeret for alle 
med et handicap af den ene eller den anden art. Personer 
med rollator, el- og manuelle kørestole, trehjulet eller 
anden form for cykel eller el-crosser er velkomne til at del-
tage. Der vil være flere forskellige ruter at vælge imellem, 
og der vil være depoter og hjælp at få på dem alle. Borgme-
steren skyder løbet i gang, og det afsluttes med en tår kaffe. 
Diplom til alle, der har deltaget. Senest tilmelding den 10. 
4. Tilmelding til Inge Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17, mail: 
ilpibstevns@gmail.com eller Ole Gjermandsen, tlf. 20 89 40 
39, mail: lisoleg@digtele.dk.

Søndag den 28. maj: Forårsfest.

Alle tilmeldinger skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 
eller Inge Lise Petersen, tlf. 25 33 32 17, mail: ilpibstevns@
gmail.com, med mindre andet er nævnt.

 

THISTED

Onsdag den 3. maj kl. 12.30: Fiskebord, fællessang og mu-
sik. Kinesisk lotteri. Tilmelding senest en uge før til Aase 
Sørensen, tlf. 23 49 87 75. Pris kr. 150 for medlemmer, ikke-
medlemmer kr. 200.

VESTEGNEN

Onsdag den 3. maj kl. 19.00-22.00 i Kærbo: Sangaften. Pris 
kr. 50 for medlemmer. Pølser med brød samt kaffe/te. Bin-
dende tilmelding senest den 26. 3.

Onsdag den 7. juni kl. 18.00-22.00: Bakken. Pris kr. 200 for 
medlemmer. Mad/drikke: stegt flæsk med persillesovs og en 
øl/vand. Bindende tilmelding senest onsdag den 31. 5.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Axel Christiansen, tlf. 
23 84 01 49 mandag, tirsdag el. onsdag mellem kl. 18 og 20.

VORDINGBORG

Mandag den 7. maj kl. 18.45: Banko. Sæsonafslutning med 
ekstra trækninger på bankokontrol. Dørene åbne 18.30, og 
salget slutter kl. 18.30.

Alle præmier udbetales som kontanter, med mindre der 
vindes vin eller kaffe. Alle banko på rækken og kortet giver 
på rækken kr. 50 og på kortet kr. 100. Der er ingen lodtræk-
ning ved flere banko på rækken eller kortet, alle får samme 
gevinst. 
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Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 
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-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.

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

 22.-24. august

Skive – Viborg afdeling arrangerer en tredages tur til Søn-
derborg og omegn. Pris kr. 1600 for medlemmer, kr. 1875 
for ikke-medlemmer. Tillæg for enkeltværelse kr. 610.

Nærmere oplysninger fås hos Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 
31. Sidste bindende tilmelding senest den 22. 7.

 Danmark/Lolland

 21.-26. august

Bornholms afdeling arrangerer bustur til Lolland med del-
vis halvpension.

Vi skal bo på Hotel Søpark, Maribo, og vi skal besøge 
Knuthenborg Safaripark og spise frokost der.

Turen inkl. indgang til og frokost i Knuthenborg Safa-
ripark kr. 6.175. Tillæg for eneværelse kr. 750. Afbestil-
lingsgebyr kr. 350. Derudover skal betales for frokost i fire 
dage.

Turen er ikke yderligere planlagt på nuværende tids-
punkt. Yderligere oplysninger kan fås hos Lis Schou, tlf. 20 
41 43 04.

 Spanien/Salou

 17.-24. september

Himmerlands afdeling arrangerer ferierejse til Salou, 
Spanien. Vi skal rejse med Bravo Tours, med afrejse fra 
Billund Lufthavn.

Pris pr. person kr. 6.500, opholdet er med all-inklusive. 
Tillæg for eneværelse kr. 1.100.

Nærmere oplysninger på www.dhfhimmerland.dk. Tilmel-
ding til Dorte Vejs, tlf. 30 61 37 92.

Vidste du, at webshop-
pen sælger fx regnslag 
og hudplejeprodukter?  

Gå ind på 
www.danskhandicapforbund.dk
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P. P. Handicapservice ApS

 tlf.: 43 69 28 48        www.pphandicapservice.dk

P.P.
Handicapservice ApS

 Vi står bag dig og letter din hverdag... 
- Så du kan fokusere på at leve dit liv!

Vi tilbyder administration af din 
hjælperordning:

•	 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
•	 Helhedsløsninger
•	 Ledsagerordninger
•	 Vikarservice
 

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

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

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

At bygge handicapbiler
er en tillidssag

BLIV

MEDLEM
AF DANSK 

HANDICAP 

FORBUND

FLEKSJOB I 

ODENSE 

KØB RETSSIKKERHEDSSPILLET 

MUSHOLMS  

nye bygninger 

NR. 2  APRIL  2016

SARAH GLERUP  
VIKAR I FOLKETINGET

WOW!  
- hvor smart 

TEMA:  
Health & Rehab messen  

i København 

NR. 3  JUNI  2016

Svagfør – Vanfør 
eller hvad?

Bevica Fonden 
I PASTORENS FODSPOR

WILLIAM  
ER 15 ÅR OG TRÆNER 
MED TEAM TVILLING

NR. 4  SEPTEMBER  2016

Tiltro til fremtiden  ved årets kongres

RAGNAROCK  i Roskilde er for alle

NR. 5  DECEMBER  2016

KON- 
GRES

2016

I Aalborg med appen 

”Lige Adgang”

DE USYNLIGE   

pårørende

NÅR FRIVILLIGHED 

GIVER MENING

NR. 1  FEBRUAR  2017
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Træningscykel BiFit II 
til kørestolsbrugere 
sælges  
Træningscyklen monteres på væggen og fylder derfor 

ganske lidt. 

Med træningscyklen kan man træne både arme og 

ben siddende i kørestolen.

Kan bruges til at genopbygge muskulaturen og få 

bedre blodcirkulation i arme og ben. Pedalerne er for-

synet med velcrostropper til at fastholde fødderne.

Bit Fit II fra Lemco er forsynet med omdrejningstæl-

ler og mulighed for at ændre belastningen efter eget 

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

side: www.lemco.dk

Sælges af privat for kr. 2.000 eller ved bud. Ring ven-

ligst 30 42 58 37.

Sidste nyt fra appen  
”Lige Adgang”

Siden februar måned har man i appen Lige Adgang kunne 
anmelde tankstationer. Som noget helt nyt kan man se, 
hvilke steder, som er tæt på de steder, som allerede er 
anmeldt i appen. De er markeret med en lille stjerne, og 
man kan også se, hvor langt væk en given café eller re-
staurant eller noget andet, man søger.

Ved seneste optælling havde Lige Adgang knap 2400 
anmeldelser fordelt på knap 900 brugere.

Lige Adgang kan 
downloades gratis på 
App Store og Google 
Play. Appen er på nu-
værende tidspunkt ikke 
udviklet til Windowstelefoner eller –tablets. 

Handicap-
nyt og 
 ændringer 
af datoer  
Handicap-nyt har for nylig skiftet trykkeri og produk-

tion. Det har betydet nogle ændringer i forhold til de 

datoer, som allerede var meldt ud til medlemmerne. 

Handicap-nyt nr. 2. skulle været udkommet den 28. 

april, men kom først den 2. maj og nummer 3., der 

skulle komme den 23. juni udkommer allerede den 21. 

juni. 

Mand søger kvinde – 
Nordjylland

Frisk fyr på 60 år søger jævnaldrene kvinde. Er efter-

sigende sød og omgængelig med godt humør.

   Interesser: Hjemlig hygge, god musik,  gåtur m.m., 

og dig hvis kemien passer. Handicap ingen hindring.  

Kontakt Andreas Johan Petersen, Hobro. Tlf. 42 56 

04 02. 

Opfordring til  
medlemmerne
For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde 

medlemssystemet ajour, og så vores lokalafdelinger 

samt specialkredse kan sende medlemsrelevante 

tilbud til medlemmerne via mail og derved spare 

mange penge i porto, vil det være en stor hjælp, hvis 

du indsender din mailadresse til forbundets mail:

dhf@danskhandicapforbund.dk

Angiv venligst dit fulde navn og adresse i mailen.
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Følg med i forbundets 
arbejde, når Handicap-
nyt er på vej
Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og 

de lange deadlines gør, at der er meget, som forbun-

det gør, som ikke får plads på siderne i bladet.

Derfor er det en god ide at læse nyheder på for-

bundets hjemmeside og abonnere på nyhedsbrevet, 

som udsendes en gang om ugen. Du kan tilmelde dig 

nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor 

medlemmer og andre interesserede kan følge med i 

arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er også at 

finde på det sociale medie Twitter, hvor hun fra tid 

til anden pipper fra de møder, hun har med fx politi-

kerne på Christiansborg.

Interesserede kan finde forbundets Facebookside på  

www.facebook.com/danskhandicapforbund og lands-

formanden går under navnet @SusanneOlsenDHF på 

Twitter.

Vi glæder os til at se dig. 

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

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af en  
hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese eller andre 
centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå funktion, frihed og 
mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) hjælpemiddelsystemer 
kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om dropfod, dropfod kombineret 
med lårmuskelsvækkelse eller en paretisk hånd.

Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne  

type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Genvind din funktion  
og få din frihed tilbage

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

FLEKSJOB I 

ODENSE 

KØB RETSSIKKERHEDSSPILLET 

MUSHOLMS  

nye bygninger 

NR. 2  APRIL  2016

SARAH GLERUP  
VIKAR I FOLKETINGET

WOW!  
- hvor smart 

TEMA:  
Health & Rehab messen  

i København 

NR. 3  JUNI  2016

Svagfør – Vanfør 
eller hvad?

Bevica Fonden 
I PASTORENS FODSPOR

WILLIAM  
ER 15 ÅR OG TRÆNER 
MED TEAM TVILLING

NR. 4  SEPTEMBER  2016

Tiltro til fremtiden  ved årets kongres

RAGNAROCK  i Roskilde er for alle

NR. 5  DECEMBER  2016

KON- 
GRES

2016

I Aalborg med appen 

”Lige Adgang”

DE USYNLIGE   

pårørende

NÅR FRIVILLIGHED 

GIVER MENING

NR. 1  FEBRUAR  2017



INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn: 
 
Adresse: 
 
Postnr./By  
 
Fødselsdato: (dag) (måned) (år)
 
Kommune:  
 
Telefon:

E-mail:

Sæt kryds, hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk 

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

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

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

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

✁

✁

BRUG VISO 

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

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

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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

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

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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

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

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisid-
derhjælp eller lignende, står et team af kompetente medar-
bejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig. 

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam 
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandi-
capforbund.dk.



A
T VÆRE PÅRØRENDE kan 
sommetider være svært, 
uanset om det er ens for-
ældre, barn eller ægtefæl-

le, som har helbredsvanskeligheder. 
Det er ikke nemt at blive ramt af 
andres sygdom, og man kan let føle 
sig afmægtig. 

En ny publikation henvender sig 
til pårørende og indeholder gode 
tips til, hvordan man kan tackle 
hverdagen, og hvad der findes af 
hjælpemuligheder.

De problemer, man som pårø-
rende kan have, er mange, fx at 
man føler sig udbrændt eller stres-
set. Der er også etiske spørgsmål.  
Vil du fx som ægtefælle vide mere 
om sygdommen end din mand/
kone ved via samtaler med lægen? 
Og hvis du gerne vil vide mere – er 
det så godt for jeres relation? Hvor 
meget skal du påtage dig? 

I hæftet er der adskillige mulig-
heder for at skrive tanker og over-
vejelser ind i skemaer. Så du kan 
støtte den syge med at skabe over-
blik, og tips til hvordan du selv kan 
skaffe hjælp og informationer.

Ifølge bogen er det ikke nogen 
skam at søge hjælp, og jo mere 
man som pårørende forsøger at 
klare selv, jo færre kræfter får man. 
Hvis pårørende ikke sover godt om 

natten eller aldrig møder andre 
mennesker, så får de mindre at give 
af til den syge.

Gode råd og skemaer
Bogen rummer også råd om, hvor-
dan man kan tackle, at ens nær-
meste forandrer personlighed. Her 
kan rådet fx være at træde et skridt 
tilbage og lære at tænke: Pyt med 
det. Bogen beskriver også de så-
kaldte forbudte følelser, såsom fru-
stration, bitterhed, vrede og sorg, 
som i følge bogen er helt naturlige 
følelser.

Et andet tip er, at det er vigtigt at 
give sig selv tid til at træffe beslut-
ninger. Bogen opfordrer pårørende 
til at skrive tanker og ideer ned og 
lære at justere forventningerne fx 
ved at indføre pauser og 
give plads til egne aktivi-
teter. Fx kunne en handle-
plan være en beslutning 
om at gå nogle ture for 
sig selv et par gange 
om ugen. Det er vig-
tigt, at den pårørende 
også fokuserer på sin 
egen sårbarhed. Ifølge 
bogen er der diverse 
kendetegn og advar-
selssignaler, man som 
pårørende bør tage 

alvorligt. Det kan være, at du som 
pårørende: Føler dig dum, og ikke 
orker andre, er opgivende, tit vred 
eller har det dårligt fysisk. Hvis det 
er tilfældet, er det vigtigt at være 
opmærksom på at søge hjælp fx 
hos en læge eller en psykolog.  

I bogen er der også eksempler 
på konkrete teknikker til at kunne 
håndtere ubehag fx via afspæn-
dingstekniker og sund levevis. 
Også til de afsnit er der skemaer til 
at notere i og sætte sig opnåelige 
mål.

Lær at tackle hverdagen 
som pårørende 
Ny publikation fra Komiteen for Sundhedsoplysning

Bogen er udgivet af Komiteen for Sund-

hedsoplysning. Bogen koster kr. 120 og kan 

bestilles på www.kfsbutik.dk
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J
ENS BOUET (JB) gør i en 
klumme i Handicap-nyt nr. 
5 / 2016 rede for, at Dansk 
Handicap Forbund (DHF) har 

valgt at hjælpe nogle af de kvinder, 
der har mistet tilliden til det dan-
ske sundhedssystem på grund af 
bivirkninger fra HPV-vaccinen. Og at 
forbundet igennem et år har brugt 
ressourcer på at korrespondere med 
Sundhedsstyrelsen, ministrene, Læ-
gemiddelstyrelsen og det lægefag-
lige miljø for at sikre et afklarings/
behandlingsforløb for disse kvinder.

Og i det sidste nummer af Handi-
cap-nyt nr. 1 / 2017 på side 8 læser 
jeg, at DHF er gået ind i en sag om 
”forkerte” diagnoser til de ”HPV-
vaccine ramte”, og jeg kan se på 
HPV-update, at ”sammenslutningen 
af HPV vaccine ramte” er optaget 
som en specialkreds under DHF. 

Jeg mener ikke, at en organisa-
tion som DHF skal bruge midler, 
der kunne komme handicappede til 
gode på denne HPV-sag.

Jeg forventer som medlem af 
DHF, at organisationen er de han-
dicappedes interesseorganisation, 
og at DHF via viden og netværk på 
en sober måde taler de handicap-
pedes sag i det politiske og faglige 
miljø med henblik på hele tiden at 
gøre forholdene bedre.

Jeg synes, det kunne være inte-
ressant at vide på hvilket grundlag, 
der er truffet beslutning om, at 

DHF skal bruge midler på HPV-
sagen.

Er de nævnte kvinder overho-
vedet medlemmer af DHF? Er det 
DHFs repræsentantskab, der har 
besluttet det? Er det bestyrelsen? 
Er det direktøren? Hvor mange 
penge bruger DHF på HPV-sagen?

Noget helt andet er, at Jens Bou-
et i klummen i nr. 5 hævder, at man 
i Danmark indfører vacciner base-
ret på forventninger, tro og håb.  
Han påstår altså, at der indføres 
vacciner i Danmark uden videnska-
belig dokumentation!

En ting, der til gengæld aldrig er 
dokumenteret, er sammenhængen 
mellem alle disse bivirkninger de 
ramte kvinder præsenterer og HPV-
vaccinen. Hvis vi endelig skal tale 
om dokumentation, så er det vel-

dokumenteret, at HVP-vaccinen be-
skytter mod en cancer, der dræber 
og mutilerer flere tusinde hvert år.

Vi ved også, at HPV er årsag til 
mange tilfælde af "hoved-hals-
cancer". Den her sag minder om 
balladen om MFR-vaccinen, hvor 
det også på et urigtigt grundlag 
lykkedes at skræmme mange for-
ældre til ikke at få deres børn vac-
cineret. Antallet af unge kvinder, 
der fravælger HPV-vaccinen, er 
allerede faldet drastisk. Nu kan vi 
jo blot vente på, at hyppigheden 
af livmoderhalskræft og forstadier 
hertil begynder at stige.

Dorte Illum, medlem af Dansk 
Handicap Forbund og mor til to 

 multihandicappede piger

HPV – HVAD HAR DET MED DHF AT GØRE?

?
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HPV – HVAD HAR DET MED DHF AT GØRE?

HANDICAP-NYT HAR BEDT 
DIREKTØR JENS BOUET OM 
ET SVAR

Det har rigtig meget med Dansk 
Handicap Forbund (DHF) at gøre, 
da de hårdest ramte af disse piger/
kvinder får fysiske funktionsned-
sættelser og er gledet ud af såvel 
uddannelsessystem som arbejds-
marked. Derfor har en enig hoved-
bestyrelse besluttet, at forbundet i

en periode tager hånd om disse pi-
ger/kvinder (som en svag og udsat 
gruppe), indtil sundhedssektoren 
kan tilbyde et reelt udrednings-, 
behandlings- og diagnostisk forløb.

Pigerne/kvinderne har af samme 
årsag meldt sig ind i DHF, og vi har 
valgt at hjælpe dem med at tale 
deres sag og for at hjælpe dem vi-
dere i den fastlåste situation, de er 
havnet i.  I DHF allokeres der ikke 
økonomi direkte til HPV-update-
gruppen, som vi gør til forbundets 
lokalafdelinger, regioner og spe-
cialkredse. Det eneste, vi bruger 
penge på i sammenhæng med 
HPV-pigerne/kvinderne, er net-
værksmøder, socialrådgivning og 
bisidderordning.

HPV-update-gruppen er drevet 
af frivillige kræfter blandt forældre 
til de bivirkningsramte, hvor de 
gennem et forbilledligt samarbejde 
med DHF’s hovedkontor blandt an-
det udgiver HPV-update-magasinet 
(som i øvrigt udgives omkostnings-
frit for DHF). Derudover anvender 
landsformanden og direktøren tid i 
det faglige og politiske miljø for at 
få myndigheder og politikere i tale 
om sagen.

Ifølge fagkundskaben (læs læ-
ger og sundhedsmyndigheder) 
er der ingen dokumentation for 
HPV-vaccinens beskyttelse imod 
livmoderhalskræft. Der er derimod 
dokumentation for, at HPV-vacci-
nen er virkningsfuld imod nogle 
HPV-vira (de mest aggressive), der, 
hvis de udvikler sig uheldigt, kan 
medføre cancer. Så fagkundskaben 
ved først om 20-30 år, om vaccinen 
virker imod livmoderhalskræft. 
Fagkundskaben regner med, at man 
ved at slå de mest aggressive vira 
ihjel, årligt kan forhindre mange 

tilfælde af udvikling af cancer. Som 
det netop er kommet frem i den 
seneste forskning, skal kvinder, der 
er HPV-vaccinerede fortsat passe 
deres screeningsprogrammer, da 
vaccinen netop ikke er en vaccine 
imod livmoderhalskræft, men alene 
en HPV-vaccine, der tager enkelte 
af forstadierne.

Vi støtter i DHF fuldt ud HPV-vac-
cinationsprogrammet, men vi beder 
om, at forældre til piger i vaccina-
tionsalderen og kvinder i øvrigt får 
mulighed for at tage stilling til vac-
cinationen på et oplyst grundlag. 
Vi beder også om, at når sundheds-
systemet indfører en vaccine også 
samtidig indfører et beredskab, der 
kan tage sig af bivirkningsramte 
samt påståede bivirkningsramte.

I DHF har vi hverken læger eller 
forskere ansat, så vi læner os op af 
det, fagkundskaben oplyser os om. 
Vi følger debatten tæt og koncen-
trerer os fuldt ud om at forsøge at 
sikre pigerne/kvinderne, der ople-
ver bivirkninger, en ordentlig be-
handling i vores sundhedssystem. 
Noget, som desværre ikke sker i 
dag og ikke er sket på noget tids-
punkt i hele vaccinationsforløbets 
mere end seksårige historie.

Jens Bouet, direktør

…
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Ny lågeåbner gør 
Fredensborg Slotshave 
mere handicapegnet
Alle borgere skal føle sig velkomne i Fredensborg Slotshave. En ny lågeåbner giver bedre 
adgang til slotshaven fra nord, og gør det lettere for blandt andet kørestolsbrugere at få 
adgang til haven 

S
LOTS- OG KULTURSTYREL-
SEN HAR igennem flere år 
opsat hegn omkring Fre-
densborg Slotshave for at 

håndtere store udfordringer med 
råvildt, som har været skyld i ned-
gnavning af buske og træer og så-
kaldte fejeskader på både have- og 
skoveplantning, når dyrenes gevir 
vokser til. 

Men med hegn rundt om slotsha-
ven for at holde dyrene ude, blev 
det samtidig sværere for kørestols-
brugere at få adgang til haven fra 
den nordlige side, fordi indhegnin-
gen medfører et behov for brug-
bare låger. 

Problemet med låger og hegn er 
nu blevet løst efter en god dialog 
med Dansk Handicap Forbund. 

God løsning sikrer adgang
Problemet med adgang for køre-
stolsbrugerne blev påpeget af en 
kørestolsbruger i lokalområdet. 
Kort tid efter blev der sat et møde 
i stand i slotshaven mellem Lena 
Nielsen fra Dansk Handicap For-
bunds Bygge- og Trafikpolitiske 
udvalg, den lokale kørestolsbruger, 
idéudvikler Lars Højgaard fra fir-
maet LHFENCE og en repræsentant 
for Slots- og Kulturstyrelsen. 

Resultatet blev en lågeåbner, der 
er let at betjene, og som nu – efter 
lidt opstartsvanskeligheder - kører 

upåklageligt til alles glæde. Løsnin-
gen sikrer adgang til haven for alle, 
samtidig med at havens beplant-
ning fremover kan vokse uden at 
være i fare for sultne rådyr og løse 
får.  

Lang tradition for hegn
Siden Fredensborg Slot blev 
grundlagt i 1720’erne har haven 
omkring slottet været hegnet. I 
første halvdel af 1700-tallet blev 
haven hegnet for at holde råvildt 
og heste inde i dele af anlægget, 
men fra midten af 1700-tallet 

blev vildtreviret og hesteholdet 
nedlagt, for at man kunne gen-
nemføre en omlægning af haven 
efter fransk forbillede. At have-
kunst og dyrevildt ikke gik godt 
i spænd med fransk havekunst, 
erfarende man allerede dengang, 
og i arkiver kan man finde mange 
beretninger om problemer med, at 
vildtet spiste nyplantede træer og 
fejede deres opsatser på de unge 
allétræer. 

Siden midten af 1900-tallet har 
Slots- og Kulturstyrelsen i arbejdet 
med havens forvaltning målrettet 

Fra venstre ses en 
lokal borger, Lena 
Nielsen, Christine 
Waage Rasmussen 
og Lars Højgaard på 
stedet, hvor låge-
åbneren kom op.
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gået efter at genoprette væsentlige 
strukturer fra perioden omkring 
midten af 1700-tallet. Der har 
været arbejdet efter en langsig-
tet plan for at genskabe havens 
væsentligste alléer, som er i alt ni 
kilometer lange. 

Restaureringsprojekt for 
millioner
Med et stort restaureringspro-
jekt fra 2009-2013 gennemførte 
Slots- og Kulturstyrelsen en re-
staurering og genskabelse af Fre-
deriksborg Slotshaves væsentlig-

ste haveelementer og skulpturer 
for mere end 55 millioner kroner. 
Det restaurerede anlæg blev 
indviet i september 2013, men 
allerede kort tid efter kunne man 
konstatere væsentlige problemer 
med nedgnavning af hækplanter 
og nyplantede skovbryn. Da det 
ikke var muligt at beskytte havens 
nyplantninger på anden vis end 
ved hegning, gik Slots- og Kultur-
styrelsen i dialog med naboer til 
haven, Fredensborg Kommune og 
Naturstyrelsen for at finde en løs-
ning. Og løsningen blev at hegne 
hele haven, og samtidig blev der 
opsat nye låger udformet efter hi-
storisk oplæg og malet i rødt, som 
er den farve, der blev brugt på 
hegn og låger i 1700-tallet. Hegn 
og låger mod havens største na-
bo, Fredensborg Søpark, blev pla-
ceret i fællesskab med repræsen-
tanter for grundejerforeningen, 
så der kom et nyt indgangsparti, 
hvor både kørestolsbrugere og 
barnevognsbrugere fik en bedre 
adgangsvej. 

På den måde fik den nye ind-
gang sikret bedre muligheder for 
passage og rundture mellem slots-
havens og Søparkens grønne area-
ler, og der blev samtidig anlagt 
en ny sti i Søparken og etableret 
fårefolde og fælles afgræsning af 
have og park. 
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LÅGEN I FUNKTION
Hvis du vil se lågen i funktion, kan 
du se en lille video om Manugate, 
som er lågens navn. 

http://lhfence.dk/video-3

Området omkring Fredensborg slot er 
smukt og nu også tilgængeligt. Cirklen 
angiver, hvor lågen er i  Fredensborg 
Slotshave. Foto: Peter Lassen.

For personer med håndkræfter, så kan 
døren pumpes op. 
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En hjælper 
med kunst i 
blodet

Hjælp og 
hjælpere
er et tema vi med 
jævne mellemrum 
nævner i bladet. Ikke 
mindst i forbindelse 
med vundne sager, 
som forbundets råd-
givning har bidraget 
med. I dette blad 
vil vi rette fokus på 
hverdagen. Handicap-
nyt har talt med en 
kunstner, som er glad 
for handicaphjælper-
jobbet, og en BPA 
bruger, som har været 
på arbejdslederkur-
sus.

Jacob Juhl er kunstner af den type, der ikke bekymrer 
sig om at sælge sine værker. Kunsten er ind i mellem en 
nødvendighed, som ikke hænger sammen med økonomisk 
logik. Når man er sådan en slags kunstner, er jobbet som 
hjælper en rigtig god idé

H
ANDICAP-NYT MØDER 
Jacob Juhl i arbejdsfælles-
skabet Drift – prøverum 
for kunst i Silkeborg. Jacob 

står og indstiller kameraet og sætter 
lyset, så det står helt rigtigt. Han er 
ved at tage billeder til noget pres-
semateriale, som han skal bruge til 
åbningen af en ny udstilling, som 
løb af stablen i nogle timer hver 
weekend i en lille lejlighed i Kjel-
lerup lidt uden for Silkeborg i marts. 
Han tager sig god tid, for billederne 
skal stå helt rigtigt, og der er tænkt 
over hver en detalje.

Kløften mellem oplevelse og 
sprog
For når Jacob Juhl skaber kunst, så 
er der mere at gå i dybden med, 
end man kan se med det blotte øje. 
Han arbejder, skriver han på sin 
hjemmeside, med det uudsigelige, 
med det, som ordene ikke kan be-
skrive, som matematikken ikke kan 
regne ud, og som billeder ikke kan 
vise. 

”Jeg arbejder i feltet for sproge-
nes konvergens, hvor de overlapper, 
og samtidig møder grænsen for 
deres individuelle formåen. Jeg ska-

ber en forståelsesramme for kløften 
mellem, hvordan vi beskriver ver-
den, og hvordan vi egentlig oplever 
den. I mine værker udforsker jeg 
dette terræn som en ny kontekst 
for en type af erkendelser, som kun 
kunsten kan tilvejebringe,” lyder 
det i en såkaldt artist statement fra 
sidste år, som han henviser til på sin 
hjemmeside.

Og den form for kunst, fortæller 
han, er der ikke nødvendigvis ret 
meget salg i. Men det betyder ikke 
så meget for ham, da det primære 
for ham er at skabe nogle værker, 
som giver kunstnerisk mening frem 
for profitabel mening. Derfor ud-
stiller han heller ikke længere på 
galleri, som han ellers tidligere har 
gjort.

”Jeg er lidt en gammel hippie,” 
griner han.

”Noget af det, jeg laver, sælger ik-
ke, og det ved jeg fra starten, når jeg 
laver det. Men derfor skal det med 
alligevel, da det er en uundværlig 
del af et større værk, eller det skal 
indgå i en større sammenhæng, som 
man ikke nødvendigvis ser lige med 
det samme som publikum,” siger 
Jacob Juhl.

Foto: Mads Stampe

Foto: Colourbox.dk

Foto: Severine Nielsen

Tekst og foto af Mads StampeTEMA: HJÆLP OG HJÆLPERE 



Og den tilgang til kunsten kan 
være en svær størrelse at forfølge, 
hvis man samtidig er afhængig af 
en fast indtægt, som skal betale de 
faste udgifter til husleje, mad og 
børneinstitution – Jacob Juhl har tre 
børn.

Kvittede lærerjobbet og 
sprang ud som kunstner
Jacobs lyst til at lave kunst og ud-
folde sig kreativt har altid ligget i 
ham. Tidligere i hans liv har han dog 
brugt sin tid på mange andre ting 
blandt andet et job som lærer, men 
efterhånden gik det op for Jacob, 
at han måtte lade kreativiteten og 
kunsten fylde mere i sit liv, end den 
havde gjort indtil da. Det endte i en 
livsrevision for knapt otte år siden, 
hvor han sagde sit faste job op og 
sprang ud som kunstner. Samtidig 
sprang han ud som handicaphjæl-
per. Ikke for første gang, han havde 
prøvet kræfter med jobbet i Eng-
land efter gymnasiet, men for første 
gang som eneste sikre indtægt. Han 
startede som fuldtidshjælper, men 
efterhånden som den kunstneriske 
forretning er gået bedre og bedre, 
så har han rettet arbejdstiden som 
handicaphjælper ind efter det.

”Det gode ved det her job, når 
man har en sidebeskæftigelse som 
min, er, at jeg kan drosle ned, som 
det passer med butikken. Lige nu ar-
bejder jeg i 16-17 timers dagvagter 
to til tre gange hver anden uge, og 
jeg kan ikke forestille mig et bedre 
job,” siger han.

Ikke ualmindeligt at hjæl-
pere er selvstændige
Og netop den indstilling er han 
ikke den eneste, der har. Sådan ser 
det i hvert fald ud ifølge souschef 
i Focus People Anne-Mette Ander-
sen. Focus People organiserer cirka 
500 handicaphjælpere. Samtidig 
hjælper de borgere, der har en BPA-
ordning med arbejdsgiverrollen og 
organisering og administration i den 
forbindelse.
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”Jeg kan ikke give et nøjagtigt tal 
på, hvor mange af vores handicap-
hjælpere, der også er selvstændige. 
Vi ser dog en tendens hos de bor-
gere, der ikke har fået visiteret så 
mange timer, som bruger hjælpere, 
der også har noget selvstændigt, 
som de supplerer med. Jeg tror 
også, at det handler om, at der kan 
være en fleksibilitet i jobbet som 
handicaphjælper, som passer godt 
med det fx at være kunstner,” lyder 
det fra Anne-Mette Andersen.

Og spørger man Jacob Juhl er det 
præcis det, det handler om. 

”Hvis jeg skulle lægge 22 timer 
om ugen i dagtimerne i et eller 
andet job, som kunne betale mine 
faste udgifter, så ville jeg ikke have 
tid til min kunst,” fortæller han.

Og det er en vigtig pointe for 
ham, da han på nuværende tids-
punkt ikke ser kunsten som noget, 
der skal være hans livsgrundlag.

”Jeg kan ikke forestille mig at 
være levebrødskunstner. Da jeg ud-
stillede på galleri, kunne jeg mærke, 
at presset for at sælge blev for 
meget. Jeg blev simpelthen stresset 
af det. Ikke fordi galleriet sådan set 

pressede på, men det opstod hos 
mig selv, og jeg måtte igen minde 
mig selv om, at det ikke var det, der 
var meningen med at give kunsten 
mere plads i mit liv,” fortæller han.

Fleksible vagtplaner
Som kunstner har Jacob Juhl – også 
i kraft af sit fleksible job som han-
dicaphjælper – kunne gå ind og ud 
af projekter, og det har de seneste 
år kastet nogle undervisningspro-
jekter af sig, som han godt kunne 
forestille sig kom til at fylde mere 
de kommende år. Og skulle det ske, 
må han tage sine vagtplaner som 
handicaphjælper op til fornyelse, 
som han har gjort tidligere.

”Jeg føler mig utrolig privilegeret, 
at jeg er endt hos den familie, som 
jeg arbejder hos. For selvom jeg 
sikkert er en smule bøvlet i forhold 
til de hjælpere, som er hos familien 
på fuld tid, så har jeg endnu ikke 
oplevet, at det er et problem, når 
jeg ændrer vagtplanen eller rykker 
rundt på vagter. Jeg sørger altid selv 
for at finde en afløser, så det er til 
mindst mulig gene for familien,” 
fortæller han.

Jacob Juhl har været hjælper i 
otte år og gik ind i jobbet, samtidig 
med at han sprang ud som kunst-
ner. Jacob Juhl er ansat via Focus 
People.
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Lær at være 
arbejdsleder 
Borgere, der har en hjælperordning, kan komme på 
kursus i at være arbejdsleder i eget hjem.

P
RØV AT FORESTILLE dig, at 
du har fået bevilget Borger-
styret Personlig Assistance 
(BPA) af din kommune, og 

nu skal du være arbejdsleder for 
en større gruppe meget forskel-
lige personer, som er ansat i dit 
hjælperteam. Du har aldrig været 
arbejdsleder før, men det skal du 
nu være - og måske i døgndrift.

  
Det klarer de fleste, som har hjæl-
pere i en BPA ordning, også godt 
ved hjælp af sund fornuft, men alle 
andre i samfundet, der skal være 

ledere i fx virksomheder får en le-
deruddannelse. 

Som noget nyt udbyder Landsor-
ganisationen af Brugere med Per-
sonlig Assistance (LOBPA) arbejds-
lederkurser. 

Kurser og netværk
”LOBPA har fra starten af arbejdet 
professionelt, og vi påtager os 
det praktiske vedr. arbejdsgiver-
delen, så borgeren slipper for det 
administrative arbejde med BPA 
ordningen, og derfor er de kurser, 
vi tilbyder til brugerne også af pro-
fessionel kvalitet,” forklarer Jesper 
Mathiesen, medlemskonsulent i 
LOBPA, som har været med til at 
udvikle LOBPAS arbejdslederkurser. 

”Som arbejdsleder er man leder 
i døgndrift, og man har ikke nogen 
at sparre med, derfor synes vi, at et 
kursus kunne være en god ide. Vi 
har søgt penge til kurserne, så de 
er gratis for deltagerne, og man får 
efter gennemførelse et deltager-
bevis. Vi håber også, at deltagerne 
efterfølgende vil danne netværk, 
så de har nogen at sparre med, hvis 
de står overfor udfordringer, de 
gerne vil drøfte med  ligestillede,” 
forklarer han. 

 I LOPBA håber man på, at ar-
bejdslederkurser bliver obligatorisk 
tilbud i loven om BPA, og at kom-
munerne vil være med til at finan-
siere dem. De næste kurser løber 
af stablen i slutningen af marts 
måned og foregår på Fyn.
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Det er vigtigt at forklare 
præcist, hvordan man 
gerne vil have hjælp. 
Kommunikation er 
derfor en vigtig del af 
arbejdslederkurset.

OM LOBPA
LOBPA er en demokratisk, bor-
gerstyret, not-for-profit organi-
sation, der er etableret og styret 
af borgere, der har et handicap, 
og som alle har borgerstyret 
personlig assistance, BPA. BPA’en 
giver mennesker med et handi-
cap mulighed for selv at ansætte 
deres handicaphjælpere, og selv 
varetage arbejdslederansvaret 
for deres handicaphjælpere. 
LOBPA blev etableret i novem-
ber 2008 og er oprettet af en 
række personer med tilknytning 
til blandt andre Dansk Handicap 
Forbund, Muskelsvindfonden, 
Landsforeningen af Polio-, Trafik 
og Ulykkesskadede, Spastikerfor-
eningen og Scleroseforeningen. 
LOBPA er dels en virksomhed, 
som varetager arbejdsgiveran-
svaret for borgere med BPA, og 
dels en medlems- og interesse-
organisation.
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Arbejdsleder  
i eget hjem
Det er svært at være arbejdsleder, men ikke sværere end 
at det kan læres. Marianne Rosenvold har haft hjælpere i 
20 år og deltog for nyligt i et arbejdslederkursus

L
ANDSFORENINGEN BORGER-
STYRET PERSONLIG Assistan-
ce (LOBPA) hjælper borgere, 
som er bevilget en hjælpe-

rordning (BPA), foreningen står for 
at indgå kontrakter, udbetale løn, 
feriepenge osv. Kort sagt med at 
være arbejdsgiver. Men det at lede 
og organisere arbejdet i eget hjem 
kan være en udfordring.  

Marianne Rosenvold har haft 
hjælpere i 20 år på grund af ledde-
gigt, så hun var ikke en novice, der 
hun startede på et arbejdsleder-
kursus, som LOBPA arrangerede, al-
ligevel syntes hun, at hun fik noget 
med tilbage i form af brugbar teori.

Kurset bestod af otte moduler, 
hvor deltagerne lærte om arbejds-
lederrollen, konflikthåndtering, 
vanskelige samtaler, motivation og 
engagement osv. 

”Underviseren var uddannet 
indenfor kommunikation fra CBS 
Niels Brock, han var i 60erne, og 
alle var begejstrede for ham. Da 
kurset var forbi, fik vi at vide, at 
han aldrig havde undervist før 
og ikke kendte noget specielt til 
handicapområdet! Der var oprettet 
et formiddagshold og et eftermid-
dagshold, og begge hold kunne 

mødes til frokost, det var en smart 
måde at gøre det på,” synes Mari-
anne Rosenvold. 

Teori og praksis
Kurset blev afholdt i Handicaporga-
nisationernes Hus i Høje Taastrup. 
”Hjælperne sad udenfor, så vidt 
det var muligt, så vi brugere fik et 
intimt rum sammen, hvor vi kunne 
tale frit.  Flere på kurset var helt 
nye i BPA-sammenhæng, og andre 
var mere erfarne. Det er vigtigt som 
arbejdsleder, at man kan træde ud 
af sin person og få noget teori om 
fx kommunikation. Mange ting blev 
drøftet, fx hvordan sætter man et 
hjælperteam sammen? Jeg har altid 
tænkt, at jeg ville have hjælpere, 
der kunne noget forskelligt, så jeg 
var dækket ind, altså en der er god 
til tekniske ting, en der er god til at 
sy osv. Og det viste sig, at det jeg 
selv havde fundet ud af også holdt 
på et teoretisk plan, det var sjovt, 
syntes jeg. Det glædede mig, at jeg 
ikke havde brugt de sidste 20 år 
forkert,” griner hun.

Ifølge Marianne Rosenvold er det 
især svært for kvinder, som er op-
draget i det, man populært kalder 
”flinkeskolen”, at have hjælpere. 

”Fx nævnte en, at hvis man har sagt 
til en hjælper, at næste mandag 
tager vi på udflugt til et storcenter, 
og man så aflyser, fordi man er sløj, 
så skuffer man jo desværre hjælpe-
ren. På kurset lærte nybegynderne, 
at de selv bestemmer, og det er 
dem, der leder arbejdet.”  

Svært at have hjælpere
Marianne Rosenvold husker tyde-
ligt, hvor svært det var i starten at 
have hjælpere. Hun er uddannet 
pædagog og socialrådgiver, og da 
hun fik hjælp for 20 år siden, så var 
hendes søn 12 år. Den første dag 
sagde hun til hjælperen: ”Vil du 
ikke have en kop kaffe?”  Så sagde 
min søn: ”Hvorfor siger du ikke, at 
du vil have en kop kaffe?,” så sad 
jeg der og måbede. Men man må 
lære at acceptere, at man har brug 
for hjælp, og at det aldrig bliver 
anderledes.” 

På kurset fik deltagerne ifølge 
Marianne både konkret viden og 
nogle kærlige velmenende puf, og 
der blev opbygget netværk. ”Vi 
lærte også om et spørgeskema, der 
groft sagt inddeler mennesker i 
fire grupper, det var godt at have i 
baghovedet, når man skal ansætte. 
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Det viste sig, da jeg tog testen og 
senere testede to af mine hjæl-
pere, at vi sjovt nok var i samme 
kategori,” ler hun.

Skifter sjældent hjælpere
To af sine hjælpere har Marianne 
haft i 18 år, og den seneste ny-
ansættelse ligger tre år tilbage i 
tiden. ”Hjælpere var tidligere ofte 
studerende, men nu kan det lige 
så vel være selvstændige mellem 
40-50 år, som er inden for den al-
ternative branche eller kunstnere - 
eller andre, som har interesser, som 
betyder mere for dem end at have 
et liv med otte timers arbejde hver 
dag. Og det, jeg hører fra hjælpere, 
er, at det er et spændende job, og 
de kommer til at møde mennesker, 
som de ellers aldrig ville have 
mødt, de kommer med til møder 
i foreninger, med til begravelser, 
fester, med i retten, hvis de er 
hjælpere for en domsmand osv. 
Der er aldrig to dage, der er ens for 
en handicaphjælper,” konstaterer 
Marianne Rosenvold.

Forbered hjælperne på op-
gaverne
Et helt konkret ting, som hun selv 
tog med fra kurset, var, at hun er 
blevet bedre til at advisere hjæl-
perne. Fx sige: ”På mandag skal 
vi af sted meget tidligt, så du skal 
have spist, inden du møder osv. 
Det er af hensyn til hjælpernes 
arbejdsmiljø og forberedelse, fx 
så de tager noget tøj på, som, de 
synes, passer til lejligheden. Jeg 
lærte også, at selvom man fornem-
mer på en hjælpers kropsholdning, 
at den opgave, du har bedt mig om, 
den orker jeg ikke lige nu, så duer 
det ikke. Personligt har jeg nogle 
gange ladet være med at bede 
om noget på grund af hjælperens 

krops-
sprog. 
Efter 
kurset er jeg 
blevet bedre til 
at få en ting gjort 
her og nu. Man skal og-
så være god til at give ros. 
Hjælperne går rundt i ens hjem, 
og de aner ikke, om de gør det 
godt eller skidt, sådan noget skal 
man også tænke på som arbejdsle-
der,” siger Marianne Rosenvold.

Det kan være svært at finde de 
rigtige hjælpere. Marianne har ta-
get fejl flere gange, fordi ansøger-
ne er gode til at sælge sig selv til 
jobsamtaler, og når de så har fået 
jobbet, så er de nogle helt andre 
mennesker, viser det sig. På kurset 
fik deltagerne nogle redskaber til 
at teste ansøgerne. ”Jeg ved, at no-

gen 
har valgt at 
sende et spørgeskema inden job-
samtalen, og så finder nogle ansø-
gere ud af, at det slet ikke er dem, 
og så spilder man ikke hinandens 
tid, da de så selv melder afbud til 
jobsamtalen.” 

”Jeg ved, at LOBPA vil lave flere 
kurser, og jeg kan kun anbefale 
dem, uanset om man er nybegyn-
der eller ej. Alle kan lære noget,” 
slutter Marianne Rosenvold.

Marianne Rosenvold har 
haft en BPA ordning i 
20 år. 
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F
RIVILLIGT ARBEJDE HAR 
været en del af Dansk Han-
dicap Forbunds DNA fra 
begyndelsen. De frivillige 

medlemmer i forbundets lokal-
afdelinger er forbundets rygrad, 
og uden dem ville der ikke være 
noget, der hedder Dansk Handicap 
Forbund.

De frivillige i Dansk Handicap 
Forbund gør sig dog ikke alene 
specielle i forhold til den rolle, de 
har i forbundets arbejde og over-
levelse, de repræsenterer også 
en form for frivillighed, som er på 
retur. For frivilligheden er under 
forandring, og tal fra SFI – Det 
Nationale Forskningscenter for 
Velfærd viser, at antallet af timer, 
som bliver lagt i frivilligt arbejde, 
er for nedadgående, og samtidig 
viser de, at når danskerne invol-
verer sig i frivilligt arbejde, så 
er det i mindre og mindre grad 
som en del af en etableret orga-
nisation. I stedet involverer de 
frivillige sig i enkeltsager, eller 
også – og det er fokus for denne 
artikel – tilknyttes de forskellige 
tilbud eller indsatser, hvor de i et 
eller andet omfang erstatter no-
get, som ligeså godt kunne – og 
måske tidligere ville – have været 
en del af opgaven for et lønnet 
personale.

En bekymring for medlem-
merne
På Dansk Handicap Forbunds 19. 
kongres blev der udtrykt bekym-
ring over den måde, som frivil-
ligheden udvikler sig og bliver 
brugt på i kommunerne i disse år. 
Medlemmerne ville vide, hvordan 
forbundet forholdt sig til udvik-
lingen. Det er blevet startskuddet 
til en egentlig politik på området, 
som forbundet arbejder på at få 
formuleret, fortæller landsfor-
mand Susanne Olsen.

”Siden kongressen har vi arbej-
det benhårdt på at få formuleret 
en egentlig politik på området, 
for der er ingen tvivl om, at det 
er nødvendigt. Det vidner vores 
medlemmers bekymringer om, og 
det vidner de ændringer, vi ser på 
vores område i forhold til brugen 
af de frivillige kræfter,” siger hun.

Og det er ikke et øjeblik for 
tidligt, hvis man skal tro Pia Ringø 
fra AAU, som forsker i udviklingen 
i menneskesyn på psykiatri- og 
handicapområdet. Hun fortæller, 
at tankerne om rehabilitering på 
handicap- og psykiatriområdet i 
disse år kobles tæt sammen med 
kommunernes økonomi, og kom-
munerne lægger vægt på, at bor-
gerne rehabiliteres til en større 
grad af selvstændighed og der-

med uafhængighed af det offent-
lige og professionelle indsatser.

En bemærkelsesværdig 
ændring
Pia Ringø forklarer, at disse tan-
ker flere steder betyder, at der 
planlægges med frivillige kræfter 
i forhold til at hjælpe borgerne 
med de udfordringer de har. Fx 
stilles der større krav til, at bor-
gernes personlige netværk kom-
mer mere i spil i forhold til de 
behov, borgeren har, og kommu-
nerne har samtidig stort fokus på, 
hvilke ting borgeren kan gøre ved 
hjælp af frivillige netværk. Og det 
er en ændring, der er bemærkel-
sesværdig, mener Pia Ringø.

”Det øgede fokus på at få 
aktiveret netværk, pårørende 
og frivillige i løsningen af vel-
færdsopgaver bryder med en 
årelang uskreven kontrakt om, at 
pårørende, netværk og frivillige 
er et supplement frem for en er-
statning til det sociale arbejde og 
de offentlige tilbud. Samtidig ud-
fordrer det socialfagligheden og 
velfærdssamfundet, hvis centrale 
opgaver bliver afhængige af frivil-
ligheden,” lyder det fra Pia Ringø.

Og netop det synspunkt bakkes 
op af Thomas P. Boje fra RUC. Han 
har blandt andet forsket i, hvad 

Frivilligheden er under forandring – og det 
truer velfærdsstaten
Selvom antallet af frivillige er det samme, så er antallet af timer, som de frivillige bru-
ger på det, faldet. Når man kobler det med kommunernes ændrede brug af frivillige 
som en slags ’bestillingsarbejde’, så har vi en farlig cocktail, som truer velfærden, som 
vi kender den. Det mener to eksperter, som Handicap-nyt har talt med.
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Frivilligheden er under forandring – og det 
truer velfærdsstaten

frivillighed er for en størrelse, 
og hvornår den fungerer bedst. 
Også han ser en fundamental 
ændring i frivilligheden i disse 
år, som potentielt kan betyde, 
at antallet af timer, som der 
bruges på frivilligt arbejde, og 
som allerede er på vej nedad, 
bliver endnu færre i de kom-
mende år. For frivillighed skal, 
hvis den skal fungere godt, 
bæres af den enkeltes enga-
gement og lyst til at gøre en 
forskel. Og det risikerer at gå 
tabt, hvis arbejdet udføres på 
bestilling.

”Hvis de frivillige ikke har 
engagementet med sig, så bli-
ver det en ganske almindelig 
serviceydelse, og dermed får 
de også mindre indflydelse 
på, hvordan de skal involveres. 
Den indflydelse er vigtig, hvis 
de frivillige skal finde mening 
med det arbejde, de laver,” for-
tæller Thomas P. Boje.

Mere velfærd via 
frivillighed
At grænserne for frivillighed 
rykkes i disse år er helt tyde-
ligt. I den nye bog ’Rodskud 
– venligboere, nærvarme og 
trivselstalenter’ opfordrer en 
af bogens forfattere, Aarhus-
borgmester Jacob Bundsgaard 
(S), ifølge Ugebrevet A4 fx til, 
at politikerne tager godt imod 
nye tiltag som Venligboerne, 
Stop Spild Af Mad og Børns 
Voksenvenner, da de er det 

eneste værktøj, der kan for-
bedre velfærden herhjemme.

Det synspunkt møder dog 
skarp kritik af Thomas P. Boje, 
som har svært ved at se, at 
man som politiker kan mene 
det og samtidig støtte tanken 
om en velfungerende vel-
færdsstat i Danmark.

”Hvis man virkelig mener 
det, så mener jeg, at man har 
givet op på velfærdsstaten. For 
det er en politisk prioritering at 
opretholde den velfærdsstat, vi 
har, og det kan man ikke gøre, 
hvis man baserer det på frivil-
lighed,” konstaterer han.

Han forklarer, at det er 
nødvendigt – specielt på han-
dicapområdet – at borgerne 
får universelle ydelser, som 
er retmæssigt tildelt dem. Og 
det kan ikke erstattes af frivil-
lighed. Sker det, risikerer man, 
at ydelserne bliver mere selek-
tive, mere tilfældige og mindre 
kvalificerede, lyder det.

”Specielt på handicapområ-
det har man krav på en univer-
sel og gennemsigtig behand-
ling, og det princip kan en øget 
frivillighed på området være 
med til at sætte over styr,” si-
ger Thomas P. Boje.

Dansk Handicap Forbund har 
indkaldt bestyrelsen og for-
skellige udvalg til udformnin-
gen af en frivillighedspolitik, 
og det forventes, at det præ-
senteres i løbet af 2017.

Illustration: Colourbox.dk
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Af Bente Rødsgaard og Jeppe Kerckhoffs INTERVIEW 

Tre spørgsmål til 
udvalgte ministre
Dansk Handicap Forbund har stillet spørgsmål til ministre, 
som har meget at gøre med forbundets fokusområder

Vil du sikre, at mennesker, som fra 
flere lægers side er vurderet til ikke 
at have en arbejdsevne, ikke træk-
kes igennem nyttesløse arbejds-
prøvnings- eller ressourceforløb, 
hvis de risikerer at blive mere syge 
af det?

”Regeringen er meget optaget af, at 
flere med en begrænset arbejds-
evne herunder mennesker med 
handicap får mulighed for at være 
en del af arbejdsmarkedet. Derfor 

er jeg glad for, at der i dag er ca. 
20.000 ansat i små fleksjob på op 
til ti timer om ugen, der blev en re-
el mulighed med reformen af fleks-
job og førtidspension. Det vidner 
om, at virksomhederne er villige til 
at åbne dørene for mennesker, der 
ikke kan arbejde fuldtid. Og der er 
heldigvis også masser af menne-
sker med handicap, der varetager 
helt almindelige jobs.

Med ressourceforløb har en bred 
forligskreds ønsket et redskab til at 
udvikle menneskers arbejdsevne. 
Og man må selvfølgelig ikke blive 
dårligere af at være i ressource-
forløb. Der har desværre været en 
række dårlige eksempler i medi-
erne, der viser, at der er noget, som 
ikke virker helt rigtigt. Derfor har 
partierne bag aftalen netop aftalt, 
at man har ret til at få sundheds-
fagligt personale indover, hvis man 
er bekymret for at starte i fx en 
virksomhedspraktik, og indskærpet 

overfor kommunerne, hvem res-
sourceforløbene er tiltænkt.”

Vil du afsætte flere midler til, at der 
arbejdes målrettet med at skabe 
kontakt mellem ledige med handi-
cap og arbejdsmarkedet?

”Regeringen vil meget gerne se på, 
hvordan vi kan styrke indsatsen 
for at få personer med handicap i 
job, og vi har modtaget forslag fra 
handicaporganisationerne til en 
styrkelse af indsatsen her. De for-
slag er mit ministerium nu ved at 
se nærmere på.” 

Vil du fastholde revalideringsord-
ningen, som erfaringsmæssigt har 
haft stor betydning for tilbageven-
den til arbejdsmarkedet?

”Regeringen har ingen aktuelle pla-
ner om at lave om på revaliderings-
ordningen.”

Tre spørgsmål til beskæftigelses ministeren  
Troels Lund Poulsen
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Bevillingsperioden for bilstøtte 
udvides med revisionen af service-
loven fra seks-otte år. Vil du arbejde 
for, at begrebet ’billigst egnet’ 
vurderes ud fra et otte årigt per-
spektiv? Og vil du sikre, at førtidig 
udskiftning kan udløses, hvis bilen 
har kørt særligt mange kilometer 
eller har haft uforholdsmæssigt 
store reparationsudgifter?

”For mig er det vigtigt, at borgere 
med handicap har mulighed for at 
få støtte til en bil, så deres hver-
dag kan blive lettere. Men støtten 
skal samtidig gives til den bedst 
egnede og billigste bil. Det gælder 
nu, hvor bevillingsperioden er seks 
år, og det vil også gælde, når bevil-
lingsperioden ændres til otte år. 
Og naturligvis skal kommunerne 
ved egnethedsvurderingen frem-
over lægge vægt på, at bilen som 
udgangspunkt skal kunne benyttes 
i otte år. 

Samtidig med at vi forhøjer bevil-
lingsperioden, indfører vi mulighed 
for, at bilen kan blive skiftet ud før 
tid. En udskiftning før tid kan gives, 
hvis borgeren stadig opfylder be-
tingelserne for at få bilstøtte, og en 
reparation af bilen vil blive for dyr i 
forhold til, hvad bilen er værd. Det 
kan fx være fordi, bilen er meget 
slidt, eller at reparation ikke kan 
betale sig eller lade sig gøre. Med 
muligheden for udskiftning før tid 
sikrer vi, at den bil, som borgeren 

kører rundt i, er forsvarlig og selv-
følgelig bliver ved med at opfylde 
borgerens behov. Men at en bil har 
kørt mange kilometer betyder ikke 
nødvendigvis, at den er i dårlig 
stand, og et højt kilometerantal vil 
derfor ikke i sig selv kunne føre til, 
at bilen kan skiftes ud før tid.”

Med revisionen af serviceloven 
har vi på BPA-ordningen fortsat 
ikke fået en national takstmodel, 
som for alvor har potentiale til at 
afbureaukratisere. Vil du finde en 
løsning på dette?

”Jeg er meget optaget af, at bu-
reaukratiske arbejdsgange og 
overflødige regler så vidt muligt 
skal afskaffes, så hverdagen bli-
ver lettere - både for borgere og 
kommuner. Jeg er derfor meget 
opmærksom på at finde frem til 
muligheder for afbureaukratise-
ring generelt. Hvis vi indfører en 
national takst for udmåling af BPA-
tilskud, vil det uden tvivl være 
afbureaukratiserende. Men jeg 
mener også, at vi må tage hensyn 
til, at borgerne skal have den til-
strækkelige hjælp, og for mig væg-
ter det tungere end afbureaukrati-
sering. En national takst vil lægge 
en overgrænse for det beløb, som 
den enkelte borger modtager til at 
dække sine hjælperes løn. Vi kan 
risikere, at borgere, som har behov 
for særligt kvalificerede hjælpere 
med høj løn, ikke kan dække hjæl-
perlønnen inden for takstbeløbet. 
Disse borgere vil derfor enten 
være nødt til selv at betale løn til 
nogle af deres hjælpere af egen 
lomme eller nøjes med at have 
hjælpere hos sig i færre timer, end 
kommunen har vurderet, at de 
har brug for. Den risiko er jeg ikke 
villig til at løbe, selvom hensynet 
til afbureaukratisering også vejer 
tungt. Desuden vil det være dyrt, 

hvis vi skal lave en takst, der gør, 
at hjælperne fuldt ud kan blive 
ansat efter en overenskomst.” 

Vil du finde en løsning på proble-
met, at mennesker, som får hjælp 
efter servicelovens § 95, som en 
følge af principafgørelse 63-15 ikke 
kan få bevilget timer til overvåg-
ning, hvilket kan sætte dem i yderst 
kritiske situationer?

”Jeg vil gerne slå fast, at princip-
afgørelse 63-15 ikke er udtryk for 
en ny retstilstand. Afgørelsen siger 
altså det, som hele tiden har været 
gældende, nemlig at man ikke kan 
udmåle timer til overvågning efter 
servicelovens § 95. Der er to grun-
de til, at reglerne er sådan. For det 
første risikerer vi løsninger, som 
ikke er fagligt optimale, hvis vi åb-
ner op for at give overvågning efter 
servicelovens § 95. Det, mener jeg 
fx, er et særligt opmærksomheds-
punkt, når vi taler om unge, hvor 
forældrene står for pasningen i 
hjemmet. Unge med omfattende 
handicap kan, ligesom andre unge, 
have behov for at løsrive sig fra 
deres forældre og kan have stor 
glæde af at flytte på botilbud med 
andre unge, hvor de kan få hjælp 
som bl.a. overvågning og socialpæ-
dagogisk bistand. Det, mener jeg, 
er et vigtigt hensyn, som vi skal 
holde os for øje. Men jeg mener 
også, at der er et hensyn at tage 
til forældrene, som kan blive slidt 
op ved hele tiden at skulle stå for 
at passe og pleje deres børn - især 
hvis de er oppe i årene. For det an-
det vil en udvidelse af målgruppen 
for § 95 og en ændring af indhol-
det i ydelsen blive meget dyr. Jeg 
kan sagtens forstå, hvis det virker 
som et lidt ærgerligt argument, 
men det er en del af den priorite-
ring, jeg som minister hele tiden 
skal foretage.” 
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Af Bente Rødsgaard og Jeppe Kerckhoffs INTERVIEW 

Hvad vil du gøre for, at fredede kir-
ker og anlæg gøres tilgængelige for 
mennesker med handicap?

”Alle skal så vidt muligt have 
adgang til kirker og kirkelige byg-
ninger. Jeg har selv været direktør 
i en handicaporganisation (Muskel-
svindfonden) og er meget opmærk-
som på behovet for ordentlige 
adgangsforhold. Heldigvis findes 
der mange måder at imødekomme 
behovet på, men konkret er det en 
opgave, der skal løses lokalt af me-
nighedsrådene. Det kan og skal jeg 
ikke blande mig i.”

Vil du prioritere højt, at kulturarven 
gøres tilgængelig for mennesker 
med handicap?

”Da jeg for år tilbage var direktør 
i Muskelsvindfonden var det en 
stående bemærkning, at man altid 
skal "klatre" ind til kulturen. Gen-
nem bagindgange, vareelevatorer 
eller andet. Det er blevet bedre 
siden dengang, og det ER vigtigt, 
at kulturarven er tilgængelig for 
alle borgere – også borgere med 
handicap. 

Kulturministeriet gennemførte 
for et par år siden i samarbejde 
med foreningen God Adgang en 
mærkning af alle landets statslige 
museer og langt de fleste stats-
anerkendte museer. Mærkningen 
viser, i hvor høj grad museerne 
er tilgængelige for borgere med 
handicap.  Gennemgangen viste, 
at de statslige museer, som er mit 
ansvar, har en meget høj tilgænge-
lighedsgrad. Det er positivt. For de 
øvrige museer er tilgængeligheden 
også høj, men der er stadig plads 
til forbedring, som museerne selv 
har ansvaret for at tage hånd om.  
Kommunerne spiller i den forbin-
delse også en stor rolle i forhold 
til at påvirke de lokale museer til 
en bedre adgang for borgere med 
handicap. Og det vil jeg gerne op-
fordre dem til at gøre.

Hvad vil du gøre for, at offentlige 
fredede bygninger bliver tilgænge-
lige for mennesker med handicap?

”Alle fredede bygninger i Danmark 
er omfattet af bygningsfrednings-
loven, og det gælder, uanset hvem 
der ejer bygningen, og om den er 
offentligt tilgængelig eller ej. Der-
for er reglerne sådan, at hvis man 
skal foretage ændringer og forbed-
re tilgængeligheden, så skal man 
have tilladelse fra Slots- og Kul-
turstyrelsen. Jeg ved, at Slots- og 
Kulturstyrelsen går rigtig langt for 
at sikre, at der kan gives tilladelse, 
som forbedrer tilgængeligheden. 
Og jeg ved, at styrelsen også altid 
er indstillet på at gå i dialog. 

  Styrelsen og Dansk Handicap 
Forbund har desuden planer om i 
samarbejde at udvikle inspirations-
materiale om de gode løsninger, 
som man kan give til ejerne af 
fredede bygninger. Samarbejder 
som disse støtter jeg fuldt ud, og 
jeg mener, at det er den rigtige vej 
at gå. Det er dermed stadig den en-
kelte ejer af en offentlig tilgænge-
lig fredet bygning, der har ansvaret 
for at sikre videst mulig adgang.”

Tre spørgsmål til Mette Bock, som er både  
kulturminister og kirke minister
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Vil du arbejde for, at der kommer 
automatiske ramper/lifte på de 
nuværende tog, så kørestolsbrugere 
og rollatorbrugere vil kunne tage 
toget spontant, det vil sige uden 
den nu krævede forvarsel på 12 ti-
mer, og på den måde slippe af med 
"monsterliftene på stationerne"?

”Desværre er det en meget stor 
opgave at installere lifte i alle DSB’s 
nuværende togsæt, og som mini-
ster er jeg bekymret for, om vi med 
forslaget gør togtrafikken endnu dy-
rere, end den allerede er. Det mener 
jeg ikke er den rette vej at gå.

Jeg anerkender, at det er en ud-
fordring for kørestolsbrugere og 
rollatorbrugere, at de skal varsle 
deres togture mindst 12 timer før, 
de skal med toget, og det holder vi 
os også for øje, når DSB i fremtiden 
skal købe nye tog.”

Vil du arbejde for, at begrænsnin-
gen med de 104 ture i den individu-
elle handicapkørsel ophæves? For 
en lille gruppe mennesker er det et 
stort problem, at der kun bevilges 
104 ture (i praksis 52 ture - tur/
retur). Knapt halvdelen af landets 
kommuner vil ikke bevilge mere end 
104 ture.

”Transport-, Bygnings- og Boligmi-
nisteriet har ansvaret for de lov-
givningsmæssige rammer for den 
individuelle handicapkørsel. Her 
er loven indrettet, så der er tale 
om en minimumsordning, der giver 
kommunerne mulighed for at til-
dele borgerere med svære fysiske 
handicap flere ture end de 104, de 
som minimum har krav på. På den 
baggrund mener jeg heller ikke, at 
udfordringen med ordningen ligger 
i udformningen af loven, som jo 
netop giver mulighed for at tildele 
flere ture. Som minister har jeg 
ingen indflydelse på, hvorvidt kom-
munerne gør brug af muligheden 
for at tildele flere ture, end mini-
mumskravet angiver.

Jeg har fuld forståelse for, at det 
er en uhensigtsmæssig situation 
for de personer med et svært be-
vægelseshandicap, der trods et 
aktuelt behov ikke får tildelt ekstra 
ture af deres kommune. Men her 
er det sådan, at det er op til den 

enkelte kommune, om serviceni-
veauet tillader, at der kan gøres 
brug af muligheden for at tildele 
ekstra ture.”

Hvordan vil du sikre, at bygnings-
reglementet lever op til kravene om 
Universel Design, som de er beskre-
vet i FNs handicapkonvention?

”Danmark ratificerede FN’s handi-
capkonvention i 2009. Det betyder, 
at Danmark er forpligtet til at sikre, 
at handicappede personer kan få 
et selvstændigt og ligeværdigt liv. 
I Danmark har vi implementeret 
konventionen ved at stille konkrete 
krav til tilgængeligheden i bygge-
riet, og vi blev i september 2014 
eksamineret af FN’s handicapko-
mite, der anerkendte det danske 
regelsæt på bygningsområdet. 

Samtidig arbejder Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen løbende med 
at udvikle bygningsreglementet. 
Styrelsen har i den forbindelse 
igangsat en proces hos SBi (Statens 
Byggeforskningsinstitut), der blandt 
andet belyser selve begrebet Uni-
versel Design, og hvordan det kan 
afspejle sig i byggeriet. Det er også 
en proces, handicaporganisatio-
nerne løbende har været inddraget 
i og bidraget til.”

Tre spørgsmål til transport-, bygnings- og boligminister 
Ole Birk Olesen
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Landet rundt
Rundt om i landet sker der mange ting.  
Handicap-Nyt har plukket lidt i nyhederne

HELLERUP:  DET NYE EXPERIMENTARIUM HAR ATTER 
SLÅET DØRENE OP

Firmaet CEBRA som vandt arkitekt-
konkurrencen i 2011, har designet 
det nye Experimentarium med 
inspiration fra naturvidenskab 
og teknologi. Det arkitektoniske 
vartegn indvendigt er en svungen 
kobberbeklædt trappe inspireret af 
DNA-molekylets spiralform.  Udstil-
lingsarealet er fordoblet og byder 
på 16 interaktive udstillingsuniver-
ser om naturvidenskab og teknolo-
gi. Pilfingre i alle aldersgrupper kan 
udføre små forsøg og lære noget 
om naturvidenskab og teknologi.  I 
udstillingerne kan man lære noget 
om energi, miljø og kroppen. Køre-

stolsbrugere kan også være med. 
Der er tilgængeligt i de fleste ud-
stillinger, men ikke alt kan prøves, 
hvis man er i kørestol, fx kan man 
ikke komme ind i en sansetunnel 
eller op på en skibsmodel.  Der er 
elevator, handicaptoiletter og en 
cafe og butik. Experimentarium 
er en privat, erhvervsdrivende 
fond med et almennyttigt formål 
(non-profit). Experimentarium slog 
dørene op første gang i 1991 og 
har i alt haft 8,2 mio. gæster. Der 
forventes 500.000 gæster i åb-
ningsåret 2017.

TØNDER: 

BESØG TØNDERKUNST-
MUSEUM

Foråret er en god tid for ud-
flugter. I Tønder kan du besøge 
Sønderjyllands Kunstmuseum 
og vandtårnet. På museet kan 
du opleve moderne kunst fra 
det 20. og 21. århundredes 
nordeuropæiske kunst. Museet 
har desuden en stor samling 
af danske surrealister. Tønder 
Vandtårn, som forsynede Tøn-
der med vand indtil 1980, er 
blevet til et udstillingssted og 
fungerer som et vartegn for 
byen. I 1995 blev det renoveret 
og har siden været et udstil-

AALBORG: EXOSKELET-
TER TIL ÆLDRE OG KØ-
RESTOLSBRUGERE 

Nyt dansk projekt skal gøre 
ældre og mennesker med handi-
cap mere selvhjulpne, aktive og 
uafhængige. Forskere på Aalborg 
Universitet har arbejdet med 
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HELE LANDET: 

FÅ ET LEDSAGEKORT – OG TAG DIN LEDSAGER GRATIS 
MED I FX TIVOLI

Danske Handicaporganisationers 
Brugerservice udsteder et ledsage-
kort, som giver adgang til at have 
en ledsager med gratis i teateret, til 
koncerter og mange andre steder. 
Med ledsagekortet kan du fx have 
din ledsager med gratis i Tivoli, 
Lalandia og DR’s Koncertsal. Også 
mange teatre, museer, biografer 
og sportssteder giver mulighed for 
at have sin ledsager med gratis. 
Mange mennesker med handicap 
kan med støtte fra en ledsager 
gøre brug af de samme kulturtilbud 
som alle andre. Derfor udstedes 

ledsagekortet til mennesker i alle 
aldre med både fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser, hvor der 
er behov for støtte i det offentlige 
rum. Det er muligt at få sin ledsa-
ger med til over 150 kulturinstitu-
tioner i mere end 70 byer rundt om 
i landet.  Ledsagekortet koster kr. 
200,- og er gyldigt i tre år. Herefter 
kan det fornyes igen. Du kan an-
søge om ledsagekortet og se listen 
af steder, det giver adgang til, på 
http://www.handicap.dk/brugerser-
vice/ledsagekort

lings- og udsigtstårn.
De syv etager i tårnet 

rummer en udstilling af 
stole af den verdensbe-
rømte og Tønderfødte mø-
belarkitekt Hans J. Wegner. 
Fra tårnet kan man se langt 
både over Tønder by, men 
også ud over det omkring-
liggende marsklandskab. 
Kørestolsbrugere kan også 
være med. Der er adgang til 
såvel museum som tårn. Der 
er også handicaptoiletter 
samt butik og museumscafe.

I april måned åbner en 
udstilling med værker af 
billedhugegren Henry Mo-
ore, som er der til den 3. 
december.

Prototype af exoskelet 
til underarm. Fo
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udviklingen af exoskeletter i en læn-
gere periode. Håbet er at udvikle en 
teknologi, der kan gøre det stigende 
antal ældre og personer med han-
dicap mere selvhjulpne og uafhæn-
gige. Formålet med det nystartede 
projekt er at producere exoskeletter, 
der skal give offentlige besparelser. 
De exoskeletter, der eksisterer i dag, 
er typisk udviklet til bevægelse af 
underkroppen, men det nye EXO-
Aider projekt skal udvikle hjælpe-
midler, der skal styrke overkroppen 
og aflaste skuldre og albuer, når der 
ved hjælp af sensorteknologi gribes 
og løftes med armen. Wolturnus har 
indgået et samarbejde med bl.a. 
Aalborg Universitet og en nordjysk 

kommune om at udvikle robotinspi-
rerede hjælpemidler til formålet. Fir-
maet ser et stort potentiale i robot-
hjælpemidlerne, fx med at udføre 
forflytninger fra toilet til kørestol, og 
firmaet har et stor viden om køre-
stolsbrugere og nedslidning. 

”Exoskeletterne kan også hjælpe 
de kørestolsbrugere, der ikke har 
kræfter til at løfte sig op i armene. 
Hvis de får lidt hjælp, kan de selv 
tilpasse siddestillingen løbende og 
rykke længere tilbage i sædet, og 
det er med til at mindske risikoen 
for tryksår," forklarer Christian Gam-
melgaard Olesen, der udover sin 
ansættelse hos Wolturnus er lektor i 
biomekanik ved Aalborg Universitet.

Fo
to

:  
Pr

es
se

fo
to

Fo
to

:  
Co

lo
ur

bo
x.

dk

HANDICAP NYT 2 - 2017   •   47



Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund · Tlf: 39 29 35 55

Sorteret Magasinpost SMP
ID nr. 42111

Dansk Handicap Forbund går ikke ind i diagnoser eller specifikke handicap. Alligevel 
imødekommer vi de medlemmer, som måtte have interesse eller behov for specialviden 
om den udfordring, de står med.

Dansk Handicap Forbund er ikke en diagnoseforening, hvor vi beskæftiger os med ét specifikt handicap. Vi er et 
forbund, der arbejder for levevilkårene for med mennesker med bevægelses-
handicap generelt. Alligevel kan der inden for kredsen af 
medlemmer af forbundet være behov for et øget fokus 
på én specifik udfordring. Derfor har forbundet opret-
tet fire specialkredse, som gør netop dette. 

De fire specialkredse er Forældrekredsen, 
Ungdomskredsen, Amputationskredsen og  
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark.

ET NETVÆRK AF 
SPECIALVIDEN
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