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 ”Når jeg møder et nyt medlem, så møder jeg et 
menneske, som jeg er interesseret i at finde ud af, 
hvem er, hvilke interesser han eller hun har, om 
personen bor i nærheden, og hvordan personen har 
det i hverdagen.

Forside: Stranden 
er forandret og 
har fået helt nye 
udenomsarealer.
Foto:  
Gert Skærlund.

STRANDEN MED NYT UDSEENDE.SOCIALBORGMESTER MIA NYEGAARD PRØVER AT KØRE I KØRESTOL.

KIRSTEN ROLFSAGER, FORMAND FOR GRIBSKOV AFDELING

2013
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53  Tro og loveerklæringer i 
serviceloven
Flere steder i serviceloven kan de 
bruges. Handicap-nyt har set på 
begrebet.

54  Stadig ingen løsning 
for mennesker med 
overvågningsbehov
Personer der har behov for døgn-
hjælp kan ikke være sikker på at få 
hjælp. 

56  Sommerhuse i Hals til leje 
hele året! 
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JEG VIL OGSÅ VÆRE 
STATSMINISTER

I øjeblikket er det meget populært for 
partilederne at erklære sig som stats-
ministerkandidater. Man kan trække på 
smilebåndet af det, for hvad ændrer det 
egentligt, at partilederne for mindre par-
tier pludselig bryder med traditionen? 
Meningen er jo nok at ruske lidt op i hele 
systemet og få fokus på de enkelte par-
tiers politik, variation og værdier. Og det 
er nok meget sundt, at vi nogle gange 
fordyber os i de idealer, som vi søger og 
ikke kun lader os styre af, hvad kompro-
miserne muliggør. Det skal såmænd nok 
komme, når der skal stemmes realpolitik 
igennem.

Statsministerlegen kan bruges til at 
tænke lidt mere over, hvordan man gerne 
vil have samfundet til at se ud, hvis man 
kunne bestemme. 

Hvis jeg skulle lege denne leg som 
landsformand for Dansk Handicap For-
bund, så skulle fokus være på at få gen-
rejst handicappolitikken som et fælles 
projekt, der fokuserer på, hvordan vi kan 
få gjort borgere med handicap til bor-
gere på lige fod med andre.

Desværre er meget handicappolitik 
blevet til en løbende diskussion om be-
sparelser og at klare det umulige inden 
for rammer, der år for år bliver mindre. 
Vi snyder os selv, hvis vi som samfund 
tror, at vi kan spare udfordringerne væk. 
Funktionsnedsættelser er en del af 
ethvert samfund på et hvert givent tids-
punkt.

Mennesket er det råstof, samfundet 
skal leve af, og derfor giver det god me-
ning, at mennesker med handicap kan 
opnå et liv med lige muligheder. Det 
kræver, at vi investerer i mennesker, og 
det kræver et opgør med den indskræn-
kede tællen mønter og de evindelige 
kampe mellem samfundets siloer.

Vi skal forstå, at der skal en ændring 
til. En ændring, hvor det er det enkelte 

menneskes mål, der skal være drivkraf-
ten, og frem for alt skal vi respektere, at 
der er mennesker, som vil kunne komme 
ud på et arbejdsmarked, men at der også 
er mennesker, som på grund af deres 
indgribende funktionsnedsættelse ikke 
hører hjemme i et beskæftigelsessystem, 
men har brug for, at vi som samfund gen-
finder og styrker en stærk socialpolitik.

Den 19.-21. oktober mødes ca. 130 
delegerede til Dansk Handicap Forbunds 
20. kongres på Egmont Højskolen. I den 
forbindelse glæder jeg mig usigeligt me-
get til, at forbundets engagerede tillids-
valgte fra lokalafdelinger, specialkredse 
og politiske udvalg skal debattere og 
udveksle erfaringer. Blandt vores aktive 
frivillige, som støtter andre medlemmer, 
knokles der hver dag for vores fælles mål 
’Et liv med lige muligheder’.

  Kongressen er det sted, hvor vi skal 
sætte kursen for den næste periode. For 
bare at nævne et enkelt af de områder 
jeg håber at udvikle på, er den omtalte 
styrkelse af socialpolitikken og frivillig-
hedsområdet, hvor vi i år står for at skul-
le vedtage en ny frivillighedspolitik, som 
både forholder sig kritisk, men konstruk-
tivt til brugen af frivillighed i samfundet, 
men som også udpeger nye veje for den 
måde, vi selv driver frivillighed på i et 
samfund, som er fuld af muligheder og 
forandrer sig fra time til time.

Og bare rolig – selvom det er populært 
for tiden, så skal jeg nok lade være med 
at erklære mig som statsministerkandidat, 
men når vi nu går ind i en ny kongres-
periode, så vil jeg bruge statsminister-
legen til at huske på, at nok skal vi søge 
kompromiserne, men vi skal så sandelig 
også huske at kæmpe for vores idealer.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VED 
DU, AT?

 

VIDSTE 
DU, AT?
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Der er blevet lavet en  film om 
vittighedstegneren og satirikeren 
John Callahan (1951 – 2010). Fil-
men hedder: Don’t Worry He Won’t 
Get Far on Foot. Den er amerikansk 
og instrueret af Gus Van Sant og 
havde premiere den 9. august i 
København. Mange i forbundet 

kender John Callahan vældig godt, 
da vi har solgt hans tegneserier 
og postkort i årevis. Du kan stadig 
købe dem i vores webshop.

Årsagen til træthed hos mennesker 
med CP har ikke noget med musk-
lerne at gøre, som ellers hidtil an-

MEDLEM SATTE VERDENS
REKORD OG VANDT FLERE 
 MEDALJER I RACE RUNNING
Rie Rasmussen, som er medlem 

af Dansk Handicap Forbund 

og aktiv i bestyrelsesarbejde i 

blandt andet Ungdomskredsen og 

Hovedbestyrelsen, kunne i juli måned 

strække armene i vejret og kalde sig 

verdens hurtigste RaceRunner på 

distancen 1500 meter. Det skete til 

det 22’ende RaceRunners Cup 2018, 

som blev afholdt på Frederiksberg fra 

den 8. til den 15. juli.

Udover verdensrekorden på 1500 

meter, som gav en guldmedalje, 

kunne Rie Rasmussen glæde sig over 

guldmedalje på 5.000 meter og to 

sølvmedaljer på 100 meter og 800 

meter. Det skrev Rie Rasmussen i en 

opdatering på Facebook umiddelbart 

efter stævnets afslutning.

RaceRunning er en sport, som 

er udviklet i Danmark. Det er et 

løb, hvor deltagerne sidder på en 

slags løbecykler og konkurrerer på 

forskellige distancer. Interesserede 

kan læse mere om RaceRunning på 

www.racerunning.org.

Det er blevet nemmere at komme i 

kontakt med venner og bekendte i 

den anden ende af landet – eller så-

gar på den anden side af jorden – via 

nye teknologier som fx Facebook, 

som for alvor gjorde sit indtog i Dan-

mark for godt ti år siden.

Siden da er udviklingen gået 

stærkt. Rigtig mange har adgang til 

internettet via en smartphone, som 

de har i lommen, og det er blevet me-

get nemt fx at optage video og tage 

billeder og dele med alle dem, man 

har lyst til, via Facebook.

Det er der tilsyneladende en række 

kommuner, der har fundet ud af, og 

flere udnytter teknologien til at lade 

borgerne komme tættere på lokalde-

mokratiet. Det sker ved, at flere kom-

muner er begyndt at sende live fra 

byrådsmøder i kommunen. Det skriver 

DR i en artikel, som vi har lagt på 

Handicapnyt EKSTRA. I artiklen kan 

du se, om din kommune er én af dem, 

der sender live fra møderne, og om du 

dermed skal finde popcornene frem 

og se med, når næste byrådsmøde lø-

ber af stablen.

Flere kommuner sender live fra byrådsmøderne

Foto: Privatfoto: 
Facebook.
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taget. Det viser en ny undersøgel-
se, der er foretaget af forskere fra 
Elsass Instituttet og Københavns 
Universitet.Mange med Cerebral 
Parese (CP) oplever, at de bliver 
meget hurtigt trætte, når de bevæ-
ger sig. Det har hidtil været anta-
get, at en årsag hertil kunne være, 

at musklerne ikke får nok blod. En 
ny undersøgelse, som lige er blevet 
publiceret i tidsskriftet “Journal 
of Applied Physiology” viser imid-
lertid, at personer med CP får lige 
så meget blod til musklerne, når 
de bevæger sig, som andre. Det 
underbygger, at årsagen til træthed 

ikke har med musklerne i sig selv 
at gøre, men måske snarere er at 
finde i den mentale udfordring, 
som det er at bevæge sig med en 
hjerneskade.  Kilde: Nyhedsbrev fra 
Elsass Fonden.

Podcast om udfordringer 
ved jobsøgning

Tidligere på 

året udgav 

Dansk Han-

dicap For-

bund rap-

porten Fjern 

Barriererne, 

som sætter fokus på arbejdsmar-

kedets barrierer for mennesker 

med bevægelseshandicap og kom-

mer med en række anbefalinger 

til, hvordan man kan overkomme 

nogle af de barrierer bedst muligt 

for at få flere mennesker med handi-

cap ind på arbejdsmarkedet.

Rapportens konklusioner har inspi-

reret en gruppe studerende på RUC, 

som i løbet af foråret har arbejdet på 

et podcastprojekt for Dansk Handicap 

Forbund, hvor de blandt andet har 

talt med medlem af Dansk Handicap 

Forbund Per Baar Kæseler om udfor-

dringerne med at finde et fleksjob. 

Det er blevet til en forsmag på, 

hvordan en podcast-serie fra Dansk 

Handicap Forbund kunne lyde, og 

projektafdelingen vil gå videre med 

det for at få et større projekt på be-

nene.

Podcast-afsnittet med Per Baar 

Kæseler kan høres på hjemmesiden 

under Handicapnyt EKSTRA. Pro-

jektafdelingen vil meget gerne have 

tilbagemeldinger fra lytterne, som 

kan bruges i det videre arbejde med 

projektet.

GEARSTANG GØR DET NEMMERE 
AT SKIFTE GEAR PÅ CYKLEN
Lider du af gigt eller har du på anden 

måde nedsat funktion i dine hænder, 

så kan det være svært at skifte gear 

på en cykel, hvor gearet er integre-

ret i selve håndtaget. Ideen til at 

gøre gearskift lettere opstod hos en 

kvinde, hvis mand var kommet på 

plejehjem, og som gerne ville cykle 

fra hjemmet til plejehjemmet for at 

besøge ham. En gigtsygdom gjorde 

det svært for hende at skifte gear på 

almindelig vis. Hun præsenterede 

derfor sin idé for en producent, som 

tog udfordringen op.

Løsningen blev en gearstang, som 

nemt monteres det eksisterende gear. 

Gearstangen kan ifølge Gigtforenin-

gen monteres på alle typer gear, og 

den kan købes på Gigtforeningens 

webshop for kr. 199. (Medlemmer af 

Gigtforeningen kan købe gearstangen 

for kr. 165). 

Fo
to

: G
ig

tf
or

en
in

ge
ns

 w
eb

sh
op

Foto: colourbox.com



8   •   HANDICAP NYT 4 - 2018  

Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Dansk Handicap Forbund har brugt 

mange ressourcer de sidste par år 

på at kortlægge barriererne for at 

komme ind på arbejdsmarkedet for 

personer med bevægelseshandicap. 

Det kulminerede med udgivelsen af 

rapporten ’Fjern Barriererne’, som 

blev offentliggjort i begyndelsen af 

året. Vi har siden skrevet meget om 

rapporten, og den har dannet grund-

lag for en stor del af det arbejde, 

som forbundet gør på området.

Hele spørgsmålet om barrierer 

på arbejdsmarkedet for personer 

med handicap er i det hele taget 

noget, der har fyldt meget hos flere 

handicaporganisationer, og Dansk 

Handicap Forbund er ikke de eneste, 

der har forsøgt at knække kurven for 

at få flere personer med handicap 

ind på arbejdsmarkedet. Også 

Danske Handicaporganisationer (DH) 

har meldt sig på banen.

Det har de blandt andet gjort med 

udgivelsen af ’Guide om Handicap 

og Job’, som henvender sig til 

Jobcentre og virksomheder, der skal 

rekruttere nye medarbejdere.

I guiden kan du læse om en lang 

række handicap, sygdomme og diag-

noser og deres betydning i forhold 

til arbejdsmarkedet. Guiden er let 

læst og skrevet meget generelt og 

giver et overfladisk billede på de 

forskellige handicap, sygdomme og 

diagnoser, der er beskrevet. Guiden 

Guide hjælper 
med at nedbryde 
barrierer på 
arbejdsmarkedet

Til gænge
lig heds
vej ledere 
i Dansk 
 Handicap 
 Forbund 
Det er en stor glæde for både 

Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg 

(BTPU) og for Dansk Handicap 

Forbund, at vi har fået uddannet 

et nyt hold tilgængeligheds-

vejledere. De har fulgt under-

visning i tre moduler og løst 

diverse hjemmeopgaver mellem 

kurserne. Vi ser frem til, at de 

vil kunne gøre en forskel i de-

res lokalområde og være både 

observerende og opsøgende. 

Lovgivningen på området er 

svær, men BTPU står parat til 

at vejlede dem, så de kan gå i 

gang med lokale sager på en 

dialogbaseret måde. Du kan se 

samtlige 40 vejledere, hvoraf 

halvdelen er nye, på forbundets 

hjemmeside.

Står du overfor at skulle have en ny 

elscooter, så er det måske værd at 

have med i baghovedet, at tog i EU i 

høj grad følger TSI PRMs krav. (Tek-

niske Specifikationer for Interopera-

bilitet for Personer med Reduceret 

Mobilitet).

Det er fx sket i Nordjylland, hvor 

personer med elscootere, som er 

mere end max 120 cm ikke længere 

kan komme med toget, da man 

har indkøbt helt nye tog, der kun 

opfylder EU's mindstekrav.

I en brochure fra DSB med titlen 

DSB Handicapservice fra 18. marts 

2018 står således:

I alle DSB’s, Arrivas og NT/NJ’s tog 

er der enten særlige kørestolsplad-

ser eller flexarealer, der kan bruges 

af såvel kørestolsbrugere som af 

kunder med cykler eller barnevogne. 

På alle DSB’s fjern og regionalstatio-

ner og aftalte Arriva og NT/NJ sta-

tioner er der handicaplifte, som er 

godkendt til at betjene kørestole og 

minicrossere med en maks. længde 

på 140 cm og en maks. bredde på 70 

cm inkl. fastmonteret ekstraudstyr. 

Det svarer til målene på de indven-

dige døre i toget. Langt de fleste 

kørestole kan håndteres med handi-

capliftene”. 

”På Arriva stationer er der mindre 

lifte, som er godkendt til kørestole 

og minicrossere med en maks. læng-

de på 125 cm og en maks. bredde på 

70 cm inkl. fastmonteret ekstraud-

styr. Kørestole og minicrossere, som 

overstiger disse mål, kan kun komme 

Elscootere og mål i den kollektive transport
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Indsaml penge 
til forbundet 
på Facebook
Dansk Handicap Forbunds face-

bookside har fået en ny funktion. 

Fra nu af kan medlemmerne (eller 

andre privatpersoner) oprette 

donationer på Facebook og 

samle penge ind til forbundets 

arbejde. Det kan fx være i for-

bindelse med en fødselsdag, hvor 

vedkommende kan oprette en 

indsamling til fordel for Dansk 

Handicap Forbund ved at tilknytte 

Doner-knappen til et opslag 

eller en video. Du kan oprette en 

fundraisingkampagne på flere 

måder. Vi har lagt en guide på 

Handicapnyt EKSTRA, hvor du 

trin for trin kan læse, hvordan du 

gør.
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kan altså ikke stå alene og bør bru-

ges til at blive klogere på nogle af de 

handicap, diagnoser og sygdomme, 

man som virksomhed eller jobcen-

termedarbejder kan blive præsente-

ret for. DH understreger, at teksterne 

er vejledende, og at handicappets 

betydning i forhold til arbejdsmar-

kedet skal vurderes fra person til 

person, da der kan være utrolig stor 

forskel fra én person til en anden.

Guiden findes på hjemmesiden 

under Handicapnyt EKSTRA, hvis du 

vil læse mere. 

Illustration: Niels Poulsen

af og på toget på stationer, der har 

en stor lift, eller personale betjener 

ramper i toget – maks. længde 140 

cm, maks. Bredde 70 cm.” 

”Uanset lifttype må de løfte en 

samlet vægt – inkl. kunde - der ikke 

overstiger 300 kg. Alle lifte betjenes 

af stationspersonalet eller det lokale 

taxaselskab. Gangstativer, rollatorer 

og sammenklappede kørestole kan 

du tage med som håndbagage.”

Du kan læse hele brochuren på 

https://www.dsb.dk/globalassets/

produkter_og_services/pdf/handi-

capservice-2018.pdf

Dansk Handicap 

Forbund med 

flere kæmper for, 

at de små mål 

ændres på EU 

niveau, men indtil 

videre er det ikke 

lykkedes. Ligesom 

vi opfordrer til, at 

man ved indkøb 

af tog i Danmark 

skal sørge for, at 

elscootere også 

kan komme med, så der ikke købes 

flere tog, som er uegnede. Men indtil 

det slag er vundet, så er det måske 

en god ide at tænke over mål ved 

køb af elscooter.

Fo
to

: c
ol

ou
rb

ox
.c

om



10   •   HANDICAP NYT 4 - 2018  

Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

På Rehabmessen tidligere på året 

talte Handicap-nyt med Dorthe Høy-

rup Nielsen, som passede en lille 

stand for firmaet webequ. Standen 

tiltrak sig opmærksomhed  fra mes-

segæsterne med sine små hverdags-

produkter, som Dorthe beredvilligt 

oplyste om. ”Se her”, sagde hun 

og tog en skrap kniv og skar i sine 

hænder, der var iklædt specielle køk-

kenhandsker og beviste således, at 

hun slet ikke skar sig, selvom kniven 

smuttede. Af andre produkter var fx  

en oplukker til brug for champagne, 

ergonomiske skæreknive og en knæ-

pude med skridsikkerbakke.

Ifølge Dorthe Høyrup Nielsen er 

virksomheden grundlagt med ud-

gangspunkt i tanker om respekt og 

social ansvarlighed. ”Vi arbejder for, 

at man ikke skal gå på kompromis 

med kvalitet og design, bare fordi 

man har et særligt behov. Alle kan 

blive ramt af gigt, sclerose, alders-

betinget kraftnedsættelse og andre 

fysiske handicaps, der påvirker vores 

evne til fx at anvende hænderne i 

det daglige. Men det bør ikke ind-

skrænke vores lyst og mulighed for 

at udfolde os i køkkenet,” mener 

Dorthe Højrup Nielsen. Læs evt. 

mere på firmaets hjemmeside.

Nyt dansk firma med nutidigt 
handicapegnet design 
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Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg 

(BTPU) i Dansk Handicap Forbund vil 

gerne høre brugernes mening om 

den individuelle handicapkørsel.  I 

april nummeret efterlyste vi erfarin-

ger. Nogle medlemmer har svaret, 

men vi kunne godt tænke os endnu 

flere besvarelser. Så vi gentager ef-

terlysningen, og denne gang med et 

korrekt telefonnummer. 

• Er du tilfreds eller utilfreds med 

din individuelle handicapkørsel? 

• Har du brug for flere ture end de 

lovbefalede 104 ture?

• Kan du få din hjælper med? 

• Hvad synes du om prisen?  

• Fungerer det nye tilbud om lands-

dækkende kørsel?  

• Er du tryg ved at bruge ordningen?

• Eller er der andet, at du vil oplyse 

udvalget om vedr. den individuelle 

handicapkørsel? 

BTPU har brug for at tage tempera-

turen på den individuelle handicap-

kørsel til brug for udvalgets politiske 

arbejde. Du kan ringe eller maile til 

redaktør Bente Rødsgaard, som er ud-

valgets kontaktperson i sekretariatet, 

hvis du har lyst til at fortælle om dine 

erfaringer med din kørselsordning. 

Kontakt bente@danskhandicapfor-

bund.dk eller tlf. 39 29 35 55. 

Efterlysning: Individuel 
handicapkørsel

PRESSALIT OG 
LØFTEAGGREGATER 
TIL KØKKENER
Firmaet Pressalit, som mange kender 

fra badeværelsesprodukter, kan nu 

også tilbyde hjælp til køkkener, så de 

kan tilpasses individuelle behov, hvis 

fx en i familien er kørestolsbruger. På 

Rehabmessen tidligere på året præ-

senterede de et køkken, hvor mes-

sedeltagerne kunne se det i  brug og 

køre elementerne op og ned. Løsnin-

gen hedder Indivo. Du kan se mere på 

firmaets hjemmeside.
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Tre københavnske 
 borgmestre i kørestole

På en dejlig sommerdag prøvede tre af Københavns borgmestre deres by fra manuelle 
kørestole

T
RE KØBENHAVNSKE BORG-
MESTRE havde sagt ja tak til 
handicaprådets invitation 
om at opleve en lille del 

af byen fra en kørestol. Teknik- og 
Miljøborgmester Ninna Hedeager 
Olsen, Sundheds- og Omsorgs-
borgmester Sisse Marie Welling og 
Socialborgmester Mia Nyegaard tog 
imod udfordringen. 

Efter en kort introduktion på 
Rådhuspladsen, gik turen i gang. 
Borgmestrene kunne køre selv eller 
blive skubbet. Særlige vanskelighe-
der åbenbarede sig dog hurtigt for 
borgmestrene på hjul fx manglen-
de kantstensnedsænkninger, eller 

kantstensnedsænkninger placeret 
et stykke væk fra et gadekryds. 
Andre problemer var skilte og par-
kerede cykler placeret i de arealer, 
hvor der er lagt nogle stenbånd, så 
man kan undgå at køre på brosten. 

Ved Gammel Strand oplevede 
borgmestrene, at overgangene ikke 
er parallelle, og at parkerede biler 
gør det svært at passere gaden.

Tilgængelighed skal man 
have øje for
Sundheds- og Omsorgsborgmester 
Sisse Marie Welling syntes det var 
en spændende udfordring at køre 
i byen i kørestol: ”Jeg har prøvet 

det før, jeg gik i fritidshjem med 
en kammerat, der sad i kørestol, og 
jeg har nogle gange prøvet hans 
stol. I en gammel by er der mange 
forhindringer, også når man kører 
en barnevogn. Men det kan godt 
være anderledes. I byen Vancouver 
sidder borgmesteren i kørestol, og 
tilgængelighed i hele byen er kom-
met i højsædet. Så det gælder om 
at have øje for tilgængelighed og 
ikke kun tænke på æstetik,” sagde 
hun.

Teknik- og Miljøborgmester Nin-
na Hedeager Olsen syntes, det var 
meget specielt at opleve byen fra 
kørestolshøjde. ”Jeg var forberedt 

De tre borgmestre i kørestole er fra 
venstre af Sundheds- og Omsorgs-
borgmester Sisse Marie Welling, 
Socialborgmester Mia Nyegaard og 
Teknik- og Miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen, som alle lytter til 
Sven A. Knudsen om dagens pro-
gram. Foto. Bente Rødsgaard.
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på, at det ikke var godt, men det 
er noget helt andet at opleve det 
selv,” sagde hun. 

Nationalmuseet 
Turen går til Nationalmuseet, hvor 
der er aftalt en kort pause. Krydset 
ved Stormgade og Nationalmuseet 
er ikke godt for kørestolsbrugere 
på grund af kantsten. Foran Na-
tionalmuseet er der en handicap-
parkeringsplads dog uden en ned-
sænket kantsten, så det er svært 
at komme fra parkeringspladsen 
og hen til museets rampeindgang. 
Den løsning undrer borgmestrene 
meget. Og Sven A. Knudsen fra 
handicaprådet kunne supplere med 
at oplyse, at hvis man kommer fra 
Christiansborgområdet og kører 
gennem de indre slotsgårde for at 
skyde genvej til Nationalmuseet, 
så støder man ind i trappetrin og 
bliver nødt til at vende om igen. 
”Men det står ingen steder. Byen 
er meget vanskelig at finde rundt i 
for mennesker i kørestole og ikke 
mindst turister,” sagde Sven A. 
Knudsen.

Tilgængelighedsteams og 
asfaltarbejde
Ved Nationalmuseet takker Sisse 
Marie Velling af, da hun skal til et 
andet møde. I sodavandspausen 
spørger Handicap-nyt borgme-
strene, hvad de vil gøre for at få 
løst nogle af de problemer, som 
de har oplevet, og det var der flere 
bud på.

Teknik- og Miljøborgmester 
Ninna Hedeager Olsen svarede: 
”Jeg har tænkt over det med ned-
sænkede kantsten og ramper, der 
mangler virkelig meget af den 
slags. Jeg vil gerne se på vores 
rammebudget for asfaltarbejde, og 
se på de steder, hvor vi er i gang i 
forvejen for at finde ud af, hvad vi 
kan gøre. Måske kan man også stri-
be med gult ved de små kantstens-
nedsænkninger, der ligger forskudt, 
så man nemmere kan se dem og 

friholde dem,” sagde hun.
Socialborgmester Mia Nyegaard 

understregede, at hendes ansvars-
område var et andet og svarede 
dernæst: ”Jeg så gerne, at der kom 
nogle tilgængelighedsteams i byen, 
som samarbejdede med parke-
ringsvagter om at flytte cykler, og 
som kunne gøre opmærksom på, at 
fx stole og borde ikke må placeres 
på linjer for kørestolsbrugere eller 
for blinde. På den måde kunne der 
komme mere opmærksomhed på 
problemerne. Jeg tror ikke, at no-
gen stiller et skilt eller en cykel af 
ond vilje, men det er ubetænksomt, 
så det kan et tilgængelighedsteam 

være med at til at oplyse om. Der 
er også mange regler, der ikke 
overholdes, og det kan et tilgæn-
gelighedsteam anmode om skal 
ske. Meget kan løses ved, at vi alle 
tænker os om,” sagde hun.

Tilbage ved Rådhuset takkede 
Janne Sander og Sven A. Knudsen 
fra handicaprådet borgmestrene, 
som dels gav sig tid, dels viste mod 
til at være kørestolsbrugere for en 
stund. Det, de have oplevet,  var 
kun en brøkdel. Andre steder var 
forholdene for kørestolsbrugere 
bedre, og andre steder var de værre. 

Du kan se hele turen på en video 
på Handicapnyt EKSTRA.

Socialborgmester Mia Nyegaard 
forsøger at forcere skilte. Bag hende 
ses Sven A. Knudsen. Foto: Line Nykjær 
Johansen. 
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PRISUDDELING Af Bente Rødsgaard

Vanførefonden har holdt årsmøde og uddelt priser. En 
ildsjæl fra Dansk Handicap Forbund modtog en Opmun-
tringspris

V
ANFØREFONDEN HOLDER 
SIT årsmøde i maj måned 
på Nationalmuseet. På 
mødet kunne en glad 

Pia Gjellerup, som er formand for 
Vanførefonden, fortælle, at det at-
ter er lykkedes at dele en betrag-
telig sum penge ud til mennesker 
med et fysisk handicap. I årets 
løb var der uddelt tilskud på i alt 
3.664.664 kr. til 34 projekter.

Blandt de, der nyder gavn af fon-
dens gavmildhed, er Dansk Han-

dicap Forbund, som har modtaget 
ca. 1,7 mio. kr., hvoraf 444.000 
kr. er gået til eftergivelse af gæld 
i forbindelse med afvikling af 
kursus- og ferieejendommen Sct. 
Knudsborg på Fyn. De resterende 
ca. 1,2 mio. kr. er bl.a. gået til 
forbundets kursus- og frivilligak-
tiviteter, herunder sommerkurser 
på Egmont Højskolen samt til en 
saltvandsstol, som kan køres helt 
ud i vandet og bruges på Stranden 
i Charlottenlund ved København. 

Vanførefonden har også støttet 
klubber indenfor handicapidræt-
ten fx til indkøb af sportskørestole 
til brug for kørestolsrugby. Og i 
lighed med andre år har Vanfø-
refonden givet støtte til ferie- og 
studierejser for mennesker med 
handicap. Tilgængelighed støttes 
også fx til at etablere handicaptoi-
letter eller ramper i forsamlings- 
og kulturhuse. Som eksempel kan 
nævnes Johannes V. Jensen Muse-
et i Farsø, som modtog 50.000 kr. 
til installation af en lift, så der nu 
er adgang for alle på museet. Året 
har været travlt for fonden, som 
både har fået en ny hjemmeside, 
og som har haft en del arbejde 

ILDSJÆL OG FORSKER 
MODTOG PRISER FRA 
VANFØREFONDEN

Ole Simonsen (th) fra Van-
førefonden overrakte John 
Paulin Hansen Vanførefondens 
forskerpris 2018. Pressefoto: 
Irina Boersmann
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med den nye persondataforord-
ning, da fondsansøgere skal kunne 
være sikre på, at deres personføl-
somme oplysninger i fx legatan-
søgninger behandles forsvarligt og 
korrekt.

Forskerprisen 2018
På årsmødet har der siden 1994 
været uddelt en Forskerpris på 
250.000 kr og en Opmuntringspris 
på 25.000 kr. 

Årets modtager af Vanførefon-
dens forskerpris er professor på 
Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) John Paulin Hansen, som 
har været med til at udvikle en 
teknik, der gør, at man kan bruge 
øjenbevægelser til styring af 
computere, kørestole og smart-
home-teknologi. Forskningen blev 
grundlagt i 1980’erne på Risø med 
udviklingen af ”Blikfangeren”. Den 
var den første af sin slags også 
internationalt, som gjorde det 
muligt at kunne trykke på knapper 
alene ved at kigge på dem. Han 
har også været med til at udvikle 
den digitale staveplade ”GazeTalk” 
i samarbejde med ALS-patienter. 
For tre år siden kom John Paulin 

Hansen til DTU som professor og 
fik en femårig bevilling fra Bevica 
Fonden med det formål at videre-
udvikle øjenstyringsteknologi til 
brug for mennesker med handicap.  
Han leder i dag laboratoriet GazeIT, 
hvor forskerne udvikler nye måder, 
hvorpå mennesker med handicap 
kan styre telerobotter med øjne og 
hovedbevægelser.

Opmuntringsprisen 2018
Lars S. Pedersen fra Dansk Handi-
cap Forbunds Bygge – og Trafik-
politiske Udvalg (BTPU) var årets 
modtager af Opmuntringsprisen. 
Da han gik på pension for nogle 
år siden, blev han frivillig i Dansk 
Handicap Forbunds Bygge- og 
Trafikpolitiske Udvalg(BTPU), hvor 
han sammen med udvalget arbej-
der for at udbrede kendskabet til 
universelt design.

Lars S. Pedersen er arkitekt og 
var i mange år ansat hos Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi), 
hvor han var medforfatter til en 
lang række publikationer og har 
også undervist på kurser om fx 
tilgængelighed for mennesker 
med handicap.  ”I mange år har 

handicaporganisationernes frivil-
lige fightere på tilgængeligheds-
området brugt Lars, som en af 
”deres teknikere”, som de trygt 
kunne henvende sig til for at få 
professionel sparring til alverdens 
tilgængelighedsopgaver; en hjælp, 
som altid er blevet givet med 
respekt, venlighed, forståelse og 
ikke mindst den ekstremt vigtige 
solidaritet med målgrupperne af 
mennesker med handicap,” sagde 
Pia Gjellerup blandt andet i be-
grundelsen for valget. 

Og altså ”et arbejde” han for-
sætter på frivillig basis i Dansk 
Handicap Forbund. 

Begge prismodtagere var glade 
for at få priserne, og det gav dem 
lyst til at forsætte deres arbejde 
for på forskellig vis at gøre livet 
lettere for mennesker med handi-
cap.

Hvert år i september måned ud-
giver Vanførefonden en digital års-
beretning. Den kan man læse på 
fondens hjemmeside. Her kan du 
også se, hvem der har modtaget 
Vanførefondens priser siden 1994 
og læse mere om Vanførefonden 
https://vanfoerefonden.dk/

Lars S. Pedersen var årets 
modtager af Vanførefondens 
Opmuntringspris 2018, som 
han fik overrakt af Pia Gjel-
lerup, som er formand for Van-
førefonden. Pressefoto: Irina 
Boersmann
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 JENS BOUETS KLUMME

 NYT NÆVN

SAMARBEJDE ER EN DYD OG SAMAR
BEJDSPARTNERE ER EN NØDVENDIGHED

Samarbejdspartnere er en nød-
vendighed for de fleste organi-
sationers økonomi, hvad enten 
samarbejdspartneren er stat, 
kommune, virksomheder, orga-
nisationer eller fonde. Alle disse 
samarbejdspartnere har nogle 
fælles krav til den støtte, som 

de giver. De vil have omtale eller branding, og de skal 
kunne se et forretningselement og økonomisk udbytte, 
uagtet hvem samarbejdspartneren er. Det måles bare 
lidt forskelligt. Dansk Handicap Forbund er ingen und-
tagelse, og vi har en bred vifte af samarbejdspartnere.   

En del af vores indtægtsgrundlag stammer fra virk-
somheder, der helt eller delvist er leverandører til 
handicapverdenen. Nogle er med i vores erhvervsklub, 
og andre er udstillere på vores kongres eller på diverse 
generalforsamlinger. Fælles for dem alle er, at de bidra-
ger økonomisk til forbundet og forbundets aktiviteter. 
Det gør de naturligvis kun fordi, de håber at få noget 
forretning den anden vej. Så hvis vi også i fremtiden 
skal håbe på at kunne få sponsorater, erhvervsklub-

medlemmer og udstillere, skal vi behandle disse virk-
somheder med den respekt, de fortjener. 

Det betyder blandt andet, at vi alle sammen skal 
besøge de stande, der er på kongressen eller på gene-
ralforsamlingen, uagtet om vi som enkeltperson finder 
deres produkter interessante. Det er gratis for os at 
vise interesse, og en udstiller vurderer sin succes på, 
hvor mange personer han kan få til at se sine produk-
ter. Hvis vi alle sammen viser interesse, er chancen 
for, at de kommer igen og støtter lokalt, specifikt eller 
generelt meget stor.

Det samme gælder for virksomhederne i erhvervs-
klubben, som jo netop har meldt sig ind for at få jer 
alle i tale. Giv dem taletid når I alligevel holder møder, 
for det gavner forbundet som helhed. 

Så min opfordring til jer alle er, tænkt stort også selv-
om I er valgt lokalt. Vi er ét stort forbund og ved at vise 
dansk erhvervsliv, at vi forstår de kommercielle spille-
regler, vil vi også på sigt kunne skaffe os flere midler.

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

D
EN 1. JULI 2018 så Parkeringsklagenævnet 
dagens lys. Det er et uvildigt klagenævn, hvor 
forbrugere kan klage over kontrolafgifter, som er 
udstedt den 1. juli 2018 eller senere af private 

parkeringsselskaber. Parkeringsklagenævnet kan alene 
tage stilling til selve kontrolgebyrets berettigelse. Det 
koster et gebyr på kr. 175 at klage, som man får igen, hvis 
man får medhold i sin klage. 

Parkeringsklagenævnet behandler klager over kon-
trolafgifter, der er udstedt af private parkeringsselskaber 
ved parkering på offentligt tilgængelige private områder. 
Parkeringsselskabet skal være tilmeldt klagenævnet for at 
kunne udstede en kontrolafgift.

For at du kan klage til Parkeringsklagenævnet, skal du 
først have klaget til parkeringsselskabet, som skal have 
afvist din klage eller undladt at reagere inden for tre må-
neder efter klagens indgivelse. Parkeringsklagenævnet 

består af en formand, som er dommer, samt et ligeligt an-
tal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Klagenævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk, FDM 
samt Danske Private Parkeringsselskabers Branchefor-
ening (DPPB).

Klagenævnet er oprettet per 1. juli 2018. Det kan der-
for kun behandle klager over kontrolafgifter, som er ud-
stedt på eller efter denne dato.

Bemærk, at du kun kan klage til nævnet, hvis du har 
parkeret på offentlig tilgængelige 
private områder. Nævnet behandler 
ikke kontrolafgifter for parkering på 
offentlige veje. Klage kan kun ske 
elektronisk via parkeringsklagenæv-
net.dk.

Læs mere på 
 parkeringsklagenævnet.dk 

Af Bente Rødsgaard

KLAG OVER EN PARKERINGSBØDE 
TIL PARKERINGSKLAGENÆVNET

Foto: Colourbox.
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STRANDEN ER 
FORANDRET!

Der er blevet etableret en rampe helt ud 
i vandet og med et gelænder. Foto: Gert 
Skærlund.
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I juni måned blev de nye 
udenomsarealer på Stran-
den indviede

D
ET VAR EN glad direktør 
og en glad landsformand 
i Dansk Handicap For-
bund, som den 12. juni 

kunne byde en lille skare velkom-
men på forbundets egen strand i 
Charlottenlund. De inviterede var 
en repræsentant fra A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til almene Formaal, A.P. 

Møller Fonden og repræsentanter 
fra landsskabsarkitekterne Kragh & 
Berglund samt brugerrepræsentan-
ter fra Dansk Handicap Forbund.

Medlemmerne har benyttet 
Stranden siden Påske, men en som-
merdag var valgt til den officielle 
åbning, så blomsterbede og buske 
kunne vise sig fra sin smukkeste 
side.

Et elsket fristed for med
lemmerne
Stranden har siden 1950erne 
været et fristed for forbundets 

medlemmer, men i 2014 blev 
hele området oversvømmet i 
forbindelse med stormen Bodil. 
Ødelæggelserne var betydelige og 
bredte sig over et stort område, 
så noget måtte gøres. ”Selvom det 
blev kaldt en 100 års hændelse, så 
var det nødvendigt at gøre noget. 
Her kom A. P. Møller Fonden os til 
undsætning”, sagde direktør Jens 
Bouet fra Dansk Handicap Forbund 
i sin tale og forsatte: ”Vi indgik et 
samarbejde med fonden og land-
skabsarkitektfirmaet Kragh & og 
Berglund om både kystsikring og 

Strandens udenomsarealer blev 
officielt indviet den 12. juni. 
Fra venstre ses Lars Reuter, Jens 
Bouet og Hans Kragh, som hol-
der en tale. Pressefoto Kragh & 
Berglund.

En rist som er egnet til stok-
kebrugere, så deres stok ikke 
falder ned i et hul. Foto: Bente 
Rødsgaard.

Selve anlægget er ikke kun for fornøjelsens 
skyld. Hvis der bliver højvande, så sendes der 
via DMI en meddelelse til et vagtfirma, som 
kommer og lukker slusen, så området ikke 
oversvømmes. Foto Bente Rødsgaard.
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opgradering af udendørsarealerne. 
Det har ikke været let, saltvand og 
sand er besværligt at have med at 
gøre for både et anlæg, planter og 
mennesker. Heldigvis lykkedes det, 
og hele anlægget er udtryk for uni-
versel design. Kørestolsbrugere kan 
komme overalt, og en saltvandskø-
restol er doneret af Vanførefonden, 
som brugerne kan låne og køre ned 
ad en rampe med og direkte ud i 
vandet. At det hele lykkedes, skyl-
des det gode samarbejde med A.P. 
Møller Fonden, landskabsarkitek-
terne og en gruppe brugerrepræ-
sentanter,” konstaterede han.

A.P. Møller Fonden er begej
strede for den høje kvalitet
Lars Reuter repræsenterede A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal, og han var imponeret over 
det fine resultat. I sin tale var han 
inde på, at tilgængelighed er et 
udtryk for frihed. Det nye anlæg 
gør det både muligt at komme i 
vandet, men også at brugerne kan 
sidde sammen med andre og nyde 
havudsigten og fordele sig på hele 
området, som de har lyst til. Han var 
i sær glad for den høje kvalitet og 
gav udtryk for, at anlægget beviser, 

at man godt kan skabe noget smukt, 
hvor alle mennesker tilgodeses.

Slusesystem som er overvå
get
Arkitekterne fra Kragh & Berglund 
var også tilfredse med slutresul-
tatet. De fortalte ved åbningen, at 
tegnestuen fra starten af havde 
været på bar bund, da der ikke 
findes tilsvarende anlæg, som man 
kunne læne sig op af til inspiration. 
Udfordringerne havde været man-
ge, fx er det meget svært at styre 
sand, og brugergruppen stillede 
mange krav til både tilgængelighed 

Udendørsarealet er blevet forandret til en 
 moderne strandpark. Foto: Gert Skærlund.

FAKTA
Dansk Handicap Forbund fik 

grunden tæt på Øresund i 1953 

foræret af A.P. Møller Fonden og i 

1965 fik vi en grund mere af sam-

me fond, så arealet blev fordoblet. 

I 1995 kunne vi med økonomisk 

støtte fra Mærsk Mc- Kinney-Møl-

ler samt Vanførefonden opføre 

et moderne klubhus. I 2018 har 

Stranden fået etableret sluser og er 

blevet opgraderet til en moderne 

strandpark med universel design 

med støtte af A. P. Møllerfonden.

Hvis nogle af brugerne har gode 

ideer til Stranden, så send en e-mail 

til Strandudvalget på stranden@

danskhandicapforbund.dk

Læs mere om Stranden på 

hjemmesiden.

Se evt. flere billeder af Stranden 

på Kragh & Berglunds hjemme-

side. http://kragh-berglund.com/

portfolio-item/stranden/
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og til at have udsigt til vandet, som 
det også gælder om at holde ude, 
hvis en ny stor storm skulle hærge 
kysten igen. Der er derfor etableret 
en sluse, og et firma kommer og 
lukker den lige så snart, at Dan-
marks Meterologiske Institut (DMI) 
har varsel om forhøjet vandstand i 
Øresund. Ud over at være et både 
praktisk og nødvendigt anlæg, så 
er det også et anlæg med mange 
smukke kystplanter.

Tilfredse brugere og stor 
interesse
Et par uger efter receptionen tog 
Handicap-nyt atter på Stranden. 
Denne gang for at tale med Erna 
Christensen og Sven A. Knudsen, 
som begge har været med i bruger-
gruppen, som har arbejdet tæt sam-
men med landskabsarkitekterne.

Alle i brugergruppen var klar over, 
at ved nogle helt specielle vejrfor-
hold, så bliver der presset meget 
vand ind i Øresund, og ved sådanne 
begivenheder er det vigtigt at sikre 
en strandgrund mod vand.

”Sand og vand er levende materi-
aler, og de er meget svære at styre, 
men det er nødvendigt at tæmme 
dem alligevel. Så det var en bun-
den opgave, der ventede os,” siger 
Erna Christensen.

I brugergruppen var der bred 
enighed om, at udsigten ikke måtte 
forsvinde, og at det skulle være let 
at komme i vandet samt at tilgæn-
geligheden skulle bevares over det 
hele. ”Vi deltog i 4-5 møder med 
firmaet Kragh & Berglund, som 
hørte på vores ønsker, og dernæst 
udførte skitser. Vi var med til de 
store linjer, men ikke helt ned i den 
finere detailplanlægning,” siger 
Sven A. Knudsen.

Arbejdet gik i gang, men udførel-
sen kom til at tage meget længere 
tid, end nogen havde regnet med, 
da opgaven ikke var så ligetil. ”Men 
det lykkedes til sidst, så nu er vi 
sikret mod vand, og vi har fået 
ekstraordinær tilgængelighed. Der 

skete også nogle ju-
steringer undervejs. 
De første riste som 
vi så, duede ikke, 
fordi stokke kunne 
gå lige igennem, 
så de var farlige, 
dernæst fik vi nogle 
andre med en mindre 
åbning,” fortæller Sven 
A. Knudsen.

I vandet via en rampe
Før renoveringen var det kun 
muligt at komme i vandet via en 
bro og en lift, men ude ved broen 
sandede alt ofte til, så Sven fik 
ideen om, at der skulle skabes en 
rampe ud i vandet med gelænder, 
og det fungerer fint med at kom-
me den vej ud i vandet, selv om 
det var svært at få rampen etable-
ret. Broen er der stadigvæk og kan 
sagtens benyttes af de medlem-
mer, der kan komme i vandet fra 
broen af.

Beplantningen er også gennem-
tænkt og alle planterne er egnet til 
østvendte kyster. Der er flere fines-
ser på Stranden, der er en strand-
kørestol, der tåler saltvand, så man 
kan køre helt ud i vandet, der er 
en badestol i et af omklædnings-
rummene, så man kan blive badet. 
Rundt omkring på strandarealet er 
der bænke i en fornuftig højde og 
løse stole med armlæn.

Men man kan ikke lave omelet 
uden at slå æg i stykker. Tidligere 
var der en lille græsplæne, som 
nogle brugere var glade for, men 

den er væk, da en græsplæne er 
meget dyr at vedligeholde.

Flere medlemmer benytter 
Stranden
Succesen er til at tage og føle på, 
der har aldrig været solgt så mange 
strandkort som nu, og renoveringen 
har også betydet en betragtelig 
medlemsstigning i Gladsaxe/Gen-
tofte afdeling. For at bruge Stran-
den skal man dels være medlem, 
dels købe et strandkort, så får man 
et armbånd med en chip, så man 
kan åbne lågen ind til Stranden og 
benytte vandet i en udendørsbru-
ser. Vel inde på Stranden er der 
omklædningsrum, handicaptoilet-
ter og en lille restaurant, hvor man 
kan købe mad og drikke.

Sven A. Knudsen og Erna Christensen har 
begge været med i en brugergruppe, som 

har holdt møder med arkitekterne. Foto 
Bente Rødsgaard.

Gæster kan enten bruge broen eller 
rampen til at komme i bølgen blå. 
Foto: Bente Rødsgaard. 
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

SEPTEMBER 2018

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Lørdag den 10. november: Grønkålsfest på Dagcentret 
Ingeborgvej. Menu: Grønlangkål eller hvidkål/m hamburger-
ryg, medister og flæsk, sild m./karrysalat, risalamande med 
kirsebærsovs samt kaffe m./småkager. Musik og dans til kl 
22.30. Pris medlem kr. 100 kr. Pris ikke-medlem kr. 125. Til-
melding senest den 1. 11 til Poul Ole, tlf. 40 10 63 13 eller 
Susanne, tlf. 23 48 76 49 

Torsdage den 4. og 18. oktober, 1. november og 15. no
vember samt 6. december kl. 19.00: Bankospil. Alle banko-
spil foregår på Ingeborgshus i Frederikshavn. 

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Onsdag den 10. oktober kl. 18.30  22.00: Sven A. Knudsen 
fra forbundets Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) og 
vores tilgængelighedsrådgiver fortæller om tilgængelighed. 
Vi starter med en sildemad, som foreningen giver. Kan du 
spise mere, så tag selv mad med. Husk en lille gave til vores 
lotteri. Der vil være kaffe/te samt lidt brød. Tilmelding se-
nest den 3.10.

 Onsdag den 14. november kl. 18.30  22.00: Bankospil 
med Erling som opråber. Bankoplader pris kr. 10. Husk en 

lille gave til vores lotteri. Der vil være kaffe/te samt brød. 
Tilmelding senest den 7.11.

Tilmelding ved begge arrangementer til Anna Marie på tlf. 
26 18 38 46 bedst efter kl. 17.00. Hvis intet andet er nævnt 
foregår arrangementerne i i “Multisalen”, Jernbanegade 2a i 
Frederiksværk.

HADERSLEV

Tirsdage den 2. , 16. og 30. oktober, 13. og 20. november 
samt 11. december: Lotto.

Tirsdag den 9. oktober: John Mogensens liv.

Tirsdag den 23. oktober: Musik ved Poul Henning og Ag-
nete.

Tirsdag den 6. november: Fra bonderøv til direktør v/ Otto 
Skak.

Tirsdag den 27. november: Adventmusik v/ Grethe Bosack.

Tirsdag den 4. december: Barndomsgade v/Alex Bødiker.

Lørdag den 15. december kl. 12.30  17.30: Julefrokost på 
Hotel Norden. Musik ved HC Eichner.

Hvis medlemmer fra Kolding ønsker at deltage, vil vi meget 
gerne have en opringning, så I kan få vores blad. Kontakt os 
på tlf. 60 62 59 13 eller 40 15 29 43.

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

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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Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzensvej 67, 6100 
Haderslev kl. 19.00-21.30, med mindre andet er nævnt. 

Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Ring 60 62 59 13 mel-
lem kl. 16 og 17, hvis du ønsker kørsel. Alle aftner er inkl. 
kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikke-medlemmer kr. 40. Kon-
takt Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Haderslev, tlf. 40 
15 29 43.

HIMMERLAND

Følg os på hjemmeside og på Facebook.

KORSØRSKÆLSKØR

Mandag den 24. september: Medlemsaften.

Lørdag den 27. oktober: Tur til Tjæreby Revyen.

Mandag den 19. november: Medlemsaften (film).

Fredag den 7. december: Julefest i Teglværksparken.

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. 

MIDTVEST

Lørdag den 6. oktober: 60’er fest. Nærmere oplysninger 
kommer senere.

Torsdag den 18. oktober: Bingo Banko.

Onsdag den 24. oktober: Foredrag. Vi arbejder på det. In-
formationer kommer senere.

Lørdag den 17. november: Julefrokost.

Søndag den 25. november: Hygge med juleklip.

Lørdag den 7. december: Tur til Tyskland.

ODENSE

Torsdag den 4. oktober kl. 18.0021.45: Alles fødselsdag. Vi 
hygger med musik, hjemmebagte boller og lagkage. Tilmel-
ding senest den 1. 10.

Torsdag den 1. november kl. 18.0021.45: Efterårsbanko 
med sponserede gevinster. Tilmelding senest den 29. 10.

Søndag den 2. december kl. 12.3017.30 i Hjallese forsam-
lingshus: Julefrokost. Pris kr. 225. Dækker en øl/vand og en 
snaps. Tilmelding senest den 26. 11.

Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig. Der er bin-
dende tilmelding, og der vil blive afkrævet betaling ved ude-
blivelse uden grund. Tilmelding skal ske senest mandagen 
før et arrangement. Tilmelding til Susanne, tlf. 61 31 35 75, 
Jørn, tlf. 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 22 71. Der er 
mulighed for kørsel, hvis du har et handicap og bor i Odense 
Kommune. Egenbetaling på kr. 45 t/r.

ODSHERRED

Torsdag den 27. september kl. 16.0020.00 på Højby Sø, 
Ellingebjergvej 1, Højby: Temamøde om hjælpemidler og 

handicapbiler. På mødet får du viden om regler, udbud, kva-
litetsstandarder, retssikkerhed, ansøgning, sagsbehandling, 
hjælpemiddelformidling og problemstillinger. Oplæg af 
chefkonsulent Beate Jarl, Ergoterapeutforeningen, landsfor-
mand Susanne Olsen og Hans Jørgen Møller fra social- og 
arbejdsmarkedspolitisk udvalg. Der serveres kaffe og te til 
velkomst samt smørrebrød i løbet af aftenen. Pris kr. 150 for 
medlemmer. Kr. 220 for ikke-medlemmer. Drikkevarer for 
egen regning. Tag selv hjælper med, hvis der er behov for 
det. Hjælpere deltager gratis for medlemmer af Odsherred 
eller Holbæk lokalafdelingers medlemmer. Alle interesse-
rede er meget velkomne. Tilmelding senest den 15. 9.

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

RØDOVRE

Tirsdag den 2. oktober og torsdag den 15. november kl. 
19.0022.00 i festsalen på Ørbygård: Bankospil. Alle er vel-
komne.

Tirsdag den 9. oktober kl. 10.0017.00: Løvfaldstur til 
Gerlev Kro. Vi kører fra indgangen af caféen. Pris kr. 200. 
Bindende tilmelding til Tove, tlf. 26 93 79 89. Kun for med-
lemmer.

Fredag den 7. december på Ørbygård: Julefest. Pris kr. 250. 
Bindende tilmelding til Tove, tlf. 26 93 79 89. Kun for med-
lemmer.

SKAGEN

Torsdage den 27. september og 29. november kl. 19.30
23.00: Danseaften. Pris kr. 70.

Mandage den 1., 8., 15., 22. og 29. oktober og 5., 12., 19. og 
26. november samt 3. december kl. 14.0016.30: Mandagsklub.

Torsdage den 4. og 18. oktober og 1., 15. og 22. november 
samt 6. december kl. 19.0022.00: Bankospil.

Søndag den 14. oktober kl. 10.0016.00: Loppemarked. 
Der kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med 
mange forskellige ting.

Fredag den 2. november kl. 18.0022.00: Fællesspisning. 
Stuvet hvidkål, flæsk of medister. Derudover dessert, kaffe, 
småkager og musik. Pris kr. 70 for medlemmer. Kr. 150 for 
ikke-medlemmer.

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.

SLAGELSE – SORØ

Mandag den 1. oktober kl. 18.00 i Kongehave Centeret, 
Svendsgade 102, Slagelse: Nostalgiaften med Elvis og mo-
deshow fra Lillimarlene. Ingen bespisning denne aften, men 
der er kaffe og kage. Øl, vand og vin kan købes. Pris kr. 100. 
Tilmelding senest den 14. 9.
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Fredag den 28. septem
ber til søndag den 30. 
september: Generalfor-
samling og medlemstræf 
på Slettestrand.

   Vi udbetaler køre- og 
evt. bropenge til alle vo-
res arrangementer.

Lørdag den 13. oktober på Reersø Kro: Løvfaldstur. Ål ad 
libitum eller Wienerschnitzel. Pris for ål kr. 360. For wiener-
schnitzel kr. 210. Tilmelding senest den 1. 10. Husk at sige, 
om du vil have ål eller schnitzel. Vi kører med liftbus.

Mandag den 5. november: Bankospil. Tilmelding senest 
den 31. 10.

Lørdag den 24. november på Skipperkroen Mullerup: Fød-
selsdag/julefrokost. Pris kr. 268. Tilmelding senest den 1. 11. 
Vi kører med liftbus.

Mandag den 3. december: Julehygge med gløgg og æble-
skiver. Tilmelding senest den 28. 11.

Alle tilmeldinger skal ske til Aase, tlf. 26 21 17 02, eller Su-
sanne, tlf. 29 33 07 35, med mindre andet er nævnt.

THISTED

Onsdag den 31. oktober: Fællesspisning med musik og fæl-
lessang.

Onsdag den 28. november: Julefrokost med musik og fæl-
lessang.

Tilmelding til arrangementer skal ske senest en uge før til 
Laila, tlf. 51 31 58 51, med mindre andet er nævnt.

VESTEGNEN

Lørdag den 6. oktober kl. 13.0018.00 i Avedøre Kirke: 
Høstfest. Kåring af høstpige/-dreng samt lotteri. Pris for 
medlemmer kr. 200. Bindende tilmelding den 26. 9.

Onsdag den 7. november kl. 13.3022.00 på Kærbo: Mor-
tens Banko. Der serveres kaffe og brød. Pris for medlemmer 
kr. 30. Bankoplader, ekstra spil kr. 15. Bindende tilmelding 
den 31. 10. 

Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 
01 49 mandag til onsdag mellem kl. 18 og 20. Eller pr. mail: 
rali@ishoejby.com. 

VORDINGBORG

Mandage den 24. september og 1., 8., 15., 22. og 29. ok
tober og 5., 12., 19., og 26. november kl. 18.30: Bankospil. 
Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.20. 

 

Indkaldelse til 
kongres 2018
Dansk Handicap Forbund afholder sin 20. ordinære 

kongres

Tid:  

Fredag den 19. – søndag den 21. oktober 2018

Sted: 

Egmont Højskolen / Hou Søsportcenter,  

Villavej 25, Hou, 8300 Odder

Dagsorden, jf. vedtægten

1. Valg af dirigenter

2. Valg af stemmeudvalg

3.  Beretning fra hovedbestyrelsen, udvalg, spe-

cialkredse m.m.

4. Regnskab for 2016 og 2017

5. Fremtidigt arbejde

6. Indkomne forslag – se nedenstående fra § 9

7. Valg af landsformand

8. Valg af næstformand

9. Valg af hovedkasserer

10.  Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 

suppleanter

11. Eventuelt

§ 9

Stk. 1. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i 

september / oktober måned. Tid og sted fastsættes 

af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Forslag til behandling på kongressen skal 

inden 15. maj i kongresåret være indsendt til ho-

vedkontoret med eventuelle bemærkninger. Senere 

indkomne forslag kan behandles, hvis hovedbesty-

relsen indstiller det.

Stk. 3. Kun forslag fra hovedbestyrelsen, forret-

ningsudvalget, regionerne, lokalafdelingerne og 

specialkredsene kan behandles på kongressen.

Feriebolig på Bornholm  
Handicapegnet feriebolig centralt på Nordbornholm, Kæmpegård i Klemensker. Familievenlig, landlig idyl med masser 

af natur, dyr og fugle. Åbent året rundt. Se mere på www.ferieboligbornholm.dk. Tlf. 22 25 52 45

ANNONCE
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Mød os på Uddannelsesmessen den 19.-20. september 2018 i Roskilde Kongrescenter



Manuel kørestol,  
blå Etac Cross 5 sælges   
Sammenklappelig med taske bagpå stolen. 1,5 år 

gammel og står som ny. Nypris: kr. 28.000. Sælges for: 

kr. 18.000.

Henvendelse til fysioterapeut Niels Mygind: 40 41 44 77

Mail: nielsm@privat.dk

Elektrisk kørestol  
F5 Corpus fra Permobil 
sælges   
3/4 år gammel og primært kørt indenfor. Er som ny. 

Har sidde, ligge- og ståfunktion. Medfølger nakke-, 

bryst-, og knæstøtte for stående funktion. Nypris: kr. 

144.000. Sælges for: kr. 99.000.

Henvendelse til fysioterapeut Niels Mygind: 40 41 44 77

Mail: nielsm@privat.dk

Manuel kørestol  
af mærket Avanti, Meyra 
sælges    
Stolen er købt i sommeren 2017. Brugt to gange, da 

funktionsbehovet har ændret sig. Rigtig god, solid 

kørestol med punkterfri hjul.Står som ny. Ingen 

skrammer. Har stået indendørs. Nypris: ca. kr. 10.000. 

Salgsprisen er til forhandling.

Interesserede er velkomne til at kigge forbi efter 

aftale: Rødhættevej 23 b, Herlev. Tlf. 24 46 94 17.

Manuel kørestol  
fra Wolturnus sælges  
Højde med pude fra benstøtte: 49,5 cm. Højde uden 

pude fra benstøtte: 41 cm. Sædebredde: 51cm. 

Sædedybde: 51cm. Nypris: kr. 55.000. Sælges for: kr. 

35.000 (prisen er til forhandling). 

Gelepude haves. Nypris: kr. 3.500. Sælges for kr. 2.000 

grundet specielle omstændigheder. Kun anvendt to 

gange. 

Ring eller skriv endelig, hvis der er spørgsmål, eller du er 

interesseret, til: Ninna Rode Andersen, tlf. 31 32 19 12

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

Kæreste søges
Jeg er en mand på 73 år, der meget gerne kunne tænke 

sig en rar dame at være sammen med og dele nogle 

oplevelser med. Jeg bor i en lejlighed i Kværndrup 

på Midtfyn med min søde kat Missy. Den betyder 

rigtig meget for mig, og så nyder jeg desuden at sidde 

udenfor og lytte til musik her om sommeren. Ellers 

interesserer jeg mig for at spille kort, Yatzy og bowling. 

Det er også dejligt at gå til stranden, synes jeg. 

Hvis du kunne tænke dig at lære mig at kende, og du 

bor her på Fyn, må du meget gerne skrive til mig eller 

ringe. Min adresse og tlf. nummer er: 

Niels Juhl Larsen, Egeparken 2E, 5772 Kværndrup. 

Mobilnummer: 22 72 82 36, Kontoret: 72 53 68 03

ANNONCE

Læserbrev 

Ortopædiske og 
 semi ortopædiske sko
Mange af os oplever skoproblemer i forbindelse med et 
handicap. Derfor ved vi, hvor vigtigt det er, at vores sko 
passer vore fødder, noget som bevillingen til ortopædisk 
fodtøj i sig selv burde garantere - eller hva'? 

Før i tiden forløb et besøg hos en ortopædiskomager med 
en masse målinger af fødder og udredninger af belast-
ningspunkter, bl.a. gennem aftryk, gipsafstøbninger, osv. 
Det er muligt, at nogle gode og hæderlige skomagere sta-
dig udfører den slags eller anvender et af de nye elektro-
niske måleapparater, men det sker sandelig ikke altid.

Først da jeg gennemsøgte internettet for definitioner af 
ortopædisk fodtøj, forstod jeg, at man opererer med for-
skellige begreber. Disse definitioner er fra Sydjysk udbuds-
samarbejde (jfr. nedenstående link): håndsyet ortopædisk 
fodtøj, semiortopædisk fodtøj/individuelt systemfodtøj og 
fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj. https://www.aaben-
raa.dk/media/2075129/4896620E6.DOCX

Jeg har altid før i tiden fået individuelt tilpasset håndsyet 
ortopædisk fodtøj, men det er gået op for mig, at jeg - uden 
at vide det - er havnet i gruppen for "semiortopædisk fod-
tøj", og magen til møg skal man lede efter. Det har forværret 
min situation voldsomt, og jeg er ikke bare blevet snøret, 
men er også blevet udsat for et groft svigt fra de sociale 
myndigheders side. Desuden er der blevet fremstillet ad-
skillige dyre sko, der ikke bare er noget helbredskadeligt 
bras, men som er et spild: de står og kukkelurer 
i mit skab, for jeg kan ikke gå med dem.

Else Cederborg
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INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

E-mail:

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

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

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

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2018
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁

✁

VESTFYNS FERIEKLUB FOR 
HANDICAP PEDE OG PÅRØRENDE

Juletur til Berlin 2. 6.december 2018. Vi skal bo hotel 
Ascot-Bristol i Postdam. Pris.kr. 5.350. Tilmeldingsfrist 
senest den 2.10.

Tenerife den 10. 17. marts 2019. Vi skal bo på Ho-
tel MarySol. Hjælpemidler kan lejes. Pris kr. 8.700.

Vi har altid en assistent eller en sygeplejerske med 
på rejserne. For nærmere oplysninger ring gerne til 
Formand for Vestfyns Ferieklub Lene Hansen tlf. 24 66 
56 88 eller læs mere på www.handicapgrupperejser.dk 

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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

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

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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

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

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, 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.
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Systemstress. Det ord bruger William Reffstrup, som vi tidligere har interviewet til 
Handicap-nyt, om hans forhold til systemet og de breve, han modtager i 
e-Boks. Det viser sig, at han ikke er alene om at lide af en 
form for angst eller stress over for et 
system, som han er afhængig af

D
ET HELE STARTEDE med 
en opdatering på Face-
book. Opdateringen var 
fra William Reffstrup, som 

beskrev, hvordan hans nærtstående 
18 års fødselsdag har været årsag 
til mange ubehagelige tanker og 
bekymringer over, hvordan det mon 
skal gå, når han i systemets øjne 
går fra at være barn til at blive vok-
sen med alt det, som følger med, 
når man som han er helt og aldeles 
afhængig af hjælp for at få sit liv til 
at fungere.

William Reffstrup har et handi-
cap, der gør, at han ikke har noget 
sprog, sidder i kørestol og i det 
hele taget er helt afhængig af 
hjælp fra sine omgivelser til alt i 
sin hverdag. Og hans opdatering på 
Facebook den dag, kort tid før hans 
18 års fødselsdag, blev genstand 
for en lang række kommentarer fra 
hans følgere.

Nogle var en opmuntring til ham 
– han skulle nok komme igennem 
det på en god måde, lød de. Andre 
fortalte lignende historier om sy-
stemstress. Læste man med i kom-
mentarerne til opslaget, blev det 
hurtigt tydeligt, at William langt fra 
er alene om at lide af systemstress.

Én af følgerne på Facebook skrev 
fx:

”Kære 
William Reffstrup. 
Jeg så også sådan ud 
i hovedet flere gange un-
dervejs i 1997, det var det 
år, jeg var 17 år. Og gør det 
sommetider stadig! Jeg ville 
ikke blive 18 år, jeg var bange 
for systemet.”

En anden skrev:
”Kære William. Jeg forstår dig 

godt, jeg bliver også meget stres-
set hver gang nogle af de breve 
popper op i min e-Boks. Jeg hader 
det!”

AngstBoks
En tredje fortæller, hvordan de 
hjemme hos dem har omdøbt 
e-Boks til ”angst-Boks” med hen-
visning til, at det er i e-Boks, man 
modtager alle breve fra kommu-

nen – og 
dermed også 
afgørelserne om evt. hjælp eller 
andet, som man har søgt om.

De mange historier vidner om et 
system, som ikke fungerer, og som 
ikke har fungeret længe, mener 

Historien om, hvordan afhæn-
gighed af systemet bliver til

STRESS OG ANGST

Illustration: Fotolia
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Williams mor, Nina Reffstrup, der 
husker tilbage til Williams fødsel 
og hendes umiddelbare tro på den 
danske velfærdsstat.

”Da vi fik et barn med handicap, 
var jeg sikker på, at der ville blive 
taget hånd om det. Jeg betaler skat 
med glæde i den tro, at det var 
med til at holde et sikkerhedsnet 
under os, når vi fik brug for det. 
Men jeg har måtte konstatere, at 
der ikke er noget sikkerhedsnet, 

som jeg havde troet,” fortæller 
hun. Hun mindes den-

gang de kommu-

na-
le af-

gørel-
ser kom 

i postkas-
sen på pa-

pir. Dengang 
var det hendes 

mand, som måtte 
åbne dem, hun turde 

ikke selv. Derfor konsta-
terer hun også i dag, kort tid efter 
Williams 18 års fødselsdag, at fa-
milien har levet med systemstress i 
mange år.

”Der har været perioder gennem 

årene, hvor det er gået ok, men ge-
nerelt har det været rædselsfuldt.”

Nina Reffstrup har gruet for den 
dag, hvor William selv fik tilsendt 
brevene i sin e-Boks, frem for at de 
kommer i forældrenes, hvor de har 
haft mulighed for at skærme ham 
fra det værste.

”Selvom vi har forsøgt at forbe-
rede ham og sætte ham ind i nogle 
af de ting, der kom, så har det al-
ligevel givet ham en skræk i livet,” 
lyder det fra Nina Reffstrup.

Man skal selv drive sin sag 
fremad

Problemet, lyder det 
fra Nina Reffstrup, 

er, at man ofte 
ikke ved, om 

man er købt 
eller solgt, 
når man 
søger om at 
få dækket 
et behov. 

Der er stor 
udskiftning i 

systemet, og 
det, oplever 

familien, gør afgø-
relserne tilfældige og afhæn-

gige af, hvilken sagsbehandler der 
sidder på den anden side af bordet 
den dag, ansøgningen kommer ind. 
Det betyder, at det er familien frem 
for systemet, der må drive proces-
sen fremad og sikre sig, at tingene 
forløber, som de skal.

”Fem gange i løbet af Williams 
liv har vi bedt om at få samlet alle, 
der har været involveret i vores 
sag, for at få overblik og styr på 
sagerne. Det kan vi gøre, fordi vi 
har ressourcerne. Folk, der ikke har 
det, de får problemer,” siger Nina 
Reffstrup.

Alle ved det – ingen gør no
get
Når hun kigger på sine andre børn, 
som ikke har et handicap, så bliver 
hun mindet om, hvor trist situatio-

nen er for William, når systemet på 
den måde er med til at skabe angst 
og usikkerhed. Hun bliver ked af, at 
han ikke får lov at fylde 18 år med 
glæde.

”Når man er ung med et handi-
cap, så taber man i overgangen fra 
barn til voksen,” lyder det.

Hun opfordrer alle handicap-
organisationer til at samle sig og 
koordinere en fælles indsats på 
området, så udfordringerne i over-
gangen fra barn til voksen, når man 
har et handicap bliver gjort helt ty-
delige, så man én gang for alle kan 
få det løst.

”Det helt store problem er, at alle 
ved, der er problemer, men ingen 
gør noget.”

Handicap-nyt har været i kontakt 
med flere af dem, som har kend-
skab til systemstress, og flere af 
dem har indvilget i at fortælle de-
res historie. Redaktionen følger op 
på henvendelserne i løbet af efter-
året. Har du lyst til at læse Williams 
Facebookopdatering og de mange 
kommentarer, den har fået med sig, 
kan du finde et direkte link til den 
på hjemmesiden under Handicap
nyt EKSTRA.

På Handicapnyt EKSTRA kan du 
desuden læse et tidligere interview 
med William og hans mor om Wil-
liams engagement i Team Tvilling. 

William uploadede dette billede sam-
men med sin statusopdatering om 
systemstress på Facebook den 10. juni 
2018.
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STU L
- FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV
ELLER UDVIKLINGSHÆMNING

STU M
- FOR UNGE
MED MULTIPLE
ELLER KOMMUNIKATIVE
FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

STU4
- FOR UNGE
MED AUTISME ELLER ADHD

Lyngåskolen
Graham Bells Vej 1D

8200 Aarhus N

Tlf. 87 13 25 00
lyngaaskolen@msb.aarhus.dk  
www.lyngaaskolen.dk

Dagbeskæftigelse, STU-elever,

midlertidigt botilbud for 

afdækning/udredning

Tinglevvej 256 • 6200 Aabenraa • Tlf: 2032 3304
Email: glskole@rollum.dk • www.rollum.dkRøllum Gl. Skole

Ledige  pladser §103 og § 104



Fagforbundet FOA og Roskilde Festival har skabt nye ram-
mer for fællesskab om musik og sociale aktiviteter 

F
OA, DER ER fagforeningen 
for handicaphjælpere, har 
sammen med Roskilde Fe-
stival stået for en række nye 

initiativer på årets Roskilde Festi-
val. Blandt disse er FOAs Lounge i 
Handicamp samt en frivillig-service, 
som har hjulpet, når fx en tung ta-
ske skulle bæres. 

Jesper Holck er ansvarlig for hele 
Roskilde Festivals Handicapservice. 
Han er glad for det nye samarbejde 
med FOA og forklarer, at Roskilde 
Festival har mange værdier til fæl-
les med fagbevægelsen – især 
ønsket om mangfoldighed, og at vi 
skaber et samfund med en høj grad 
af lighed. 

Mennesker med handicap 
som frivillige søges
Jesper Holck brænder for, at der 
skabes en stærk frivilligkultur på 
Roskilde Festival – også blandt 
mennesker med handicap. Man kan 
nemlig selv være med til at skabe 
en festival, der er for alle: 

”Vi arbejder hårdt for, at vi 
skal have flere personer med 
handicap med som frivillige. 
Vi skal være gode til at finde 
pladser til folk som frivillige, 
uanset hvad de nu kan. Jeg 
er fx frivillig, jeg er dværg, 
og jeg har en rygmarvsskade, 
som gør, at jeg har svært ved 
at gå, men jeg har bidraget 
på andre måder gennem rigtig 
mange år. Og det er vi mange 
som gør. Jeg havde en rigtig fin 
oplevelse for et år siden, efter 
festivalen var slut, hvor en ung 
pige med angst fortalte, at hun var 
blevet frivillig på et hold. Og det 

gjorde hun havde noget at lave, 
noget at koncentrere sig om, og at 
hun følte sig som en del af et team. 
Det at være frivillig var med til at 
gøre hendes festival endnu bedre. 
Men vi mangler folk, så man er vel-
kommen til at melde sig!”

Og det er sjovt at være en del af 
Handicamp, der hele tiden bliver 
udbygget med nye aktiviteter, tilfø-
jer Jesper:

”FOA har lavet lounge til os, til 
mennesker med handicap og deres 
hjælpere. Loungen i Handicamp 
har en masse aktiviteter, og det løf-
ter stemningen meget. Det er rigtig 
fedt, og det var været med til at 
gøre det til et sjovt 
sted at være. 
At det ikke 
bare 
var 

et campingområde, men et sted 
man ligefrem fik lyst til at være i.”

Ud over Handicamp står Handi-
capservice for alt fra ramper og po-
dier til kørestole ved koncerterne 
til gode toilet- og badefaciliteter til 
mennesker med handicap.

Roskilde Festivals Handicamp 
skaber mangfoldighed

 FRIVILLIGHEDAf Troels Juel

Jesper Holck er frivillig 
på Roskilde Festivalen, 
og han så gerne, at fle-

re med handicap blev 
frivillige. Privatfoto.

SÅDAN BLIVER DU 
 FRIVILLIG!
Alle kan bidrage på hver deres 

måde. Skriv til volunteer@

roskilde-festival.dk eller tjek 

facebooksiden ”Roskilde Festi-

val - Become A Volunteer” eller 

facebooksiden ”Roskilde Festi-

val Our Way”.
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Folkemødet 2018 var en 
succes – endnu en gang

Traditionen tro var Dansk Handicap Forbund repræsenteret på Folkemødet. De tre dage på 
Folkemødet er blevet gennemarbejdet over sommeren, og der er lagt op til flere spænden-
de tiltag i løbet af det næste år inden Folkemødet 2019

N
ÅR DANSK HANDICAP 
Forbund tager på Folke-
mødet, som det har været 
de sidste seks år i træk, 

så sker det på baggrund af et stort 
benarbejde, som er blevet gjort, 
inden selve Folkemødet går i gang. 
I år skete det med deltagelse af 
Jens Petersen fra Bygge – og Tra-
fikpolitisk Udvalg (BTPU), Gitte R. R. 
Nielsen fra Forældrekredsen, Hans 
Jørgen Møller fra Socialpolitisk 
Udvalg (SAPU), næstformand John 
Sørensen, landsformand Susanne 
Olsen og medarbejdere fra forbun-
dets hovedkontor i Høje Taastrup.

Lige som de seneste år havde 
forbundet ikke noget telt, og dialo-
gen foregik derfor via arrangemen-
ter i andre organisationers telte 
– blandt andet DUOS’ – og ved 
uformelle møder og frokoster med 

nogle af de nøglepersoner, som kan 
være med til at drive forandringer 
på områder som tilgængelighed, på 
skoleområdet og i det kommunale 
system.

Det er alle kræfterne værd
Siden hjemkomsten fra Folkemødet 
er der blevet arbejdet på en rap-
port, hvor forbundets strategi og 
fremtidige skridt efter Folkemødet 
er beskrevet. Rapporten synliggør 
de resultater, der er kommet ud af 
Folkemødet 2018.

”Det er blevet tydeligt, hvor vi 
kan og skal sætte ind, og hvem 
der har ansvaret for, at vi kommer 
videre med de aftaler, Folkemødet 
2018 har kastet af sig,” fortæller 
landsformand Susanne Olsen.

Af nye potentielle samarbejds-
partnere kan nævnes Danmarks 

Lærerforening, ligesom samarbej-
det med blandt andet Ergotera-
peutforeningen vil fortsætte og 
udbygges.

”Folkemødet 2018 har endnu 
engang bekræftet mig i, at Dansk 
Handicap Forbund skal prioritere 
at være til stede i Allinge den ene 
gang om året. Mødet har allerede 
nu givet indsigter, som vi kan bruge 
i vores arbejde umiddelbart og 
fremadrettet,” konstaterer landsfor-
mand Susanne Olsen.

Folkemødet 2018 blev afholdt i 
Allinge på Bornholm fra den 14. til 
den 17. juni 2018.

På Handicapnyt EKSTRA har 
vi samlet nyheder fra dagene på 
Folkemødet, så medlemmer og an-
dre interesserede kan få et indblik 
i, hvad Folkemødet betyder for 
Dansk Handicap Forbund.

Formand for KLs 
socialudvalg, Joy 
Mogensen, Landsfor-
mand Susanne Olsen 
og Lotte Lagoni 
næstformand i Dansk 
Ergoterapeutfor-
ening fik sig en 
god snak på Folke-
mødet. Foto: Jeppe 
Kerckhoffs. 
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DTBF
Dagtilbud til borgere med 

funktionsnedsættelse

Horsens Kommune • Islandsvej 17 • 8700 Horsens
Tlf. 76 29 72 88

NYLANDSVEJ 15  FS@FRANDSEN-SONDERGAARD.DK
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TLF. 9812 3044  PETER GASBERG
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 TORBEN B. NIELSEN
CVR NR. 28489676CVR NR. 28489676  KRISTOFFER JØRGENSEN

Blegvadbrovej 8 • 8990 Fårup   T: 31 15 11 97
morten@detkoldebord.dk • www.detkoldebord.dk
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Af Bente Rødsgaard. Fotos: Colourbox

Et nyt bygningsreglement kan blive en løftestang for uni-
versel design

L
IGE NU AFHOLDES der mange 
kurser i byggebranchen om 
det nye Bygningsreglement 
BR 18, som er forandret 

og opbygget på en helt ny måde. 
Dansk Handicap Forbunds tilgænge-
lighedsvejledere har også været på 
et kursus om det nye BR 18.

Handicap-nyt har set på det nye 
BR 18 med ”DHF-briller” for at 
finde ud af, hvad der er det nye 
på vores område. Og det er ikke 
småting. Fx viser en hurtig sam-
menligning, at i det nye BR 18 
optræder ordet handicap kun 24 
gange i modsætning til det forrige 
bygningsreglement BR 15, hvor or-
det optrådte 46 gange. Ændringen 
skyldes, at man i det nye bygnings-
reglement opererer med et bruger-
begreb, der hedder ”brugere” samt 
”brugere ved egen hjælp”, og hvis 
nogen er i tvivl om, hvad det vil 
sige, så er brugere ”inklusive men-
nesker med handicap” – og det er i 
den forbindelse, at ordet handicap 
optræder i reglementet.

Netop brugerbegrebet er den 
største ændring; det står i for-
målsparagraffen og gennemsyrer 
hele loven, og begrebet ”ved egen 
hjælp” optræder 73 gange.

Det nye BR 18 kræver med andre 
ord, at bygherrerne og deres råd-
givere tænker sig rigtig godt om, 
hvis alle skal kunne færdes i en 
bygning.

Noget andet nyt er, at krav og 
vejledninger er skrevet sammen i 
det nye BR 18, og i praksis betyder 
det, at ordet skal optræder ofte, så 
der er ikke så meget at tage fejl af.

I Dansk Handicap Forbund fryg-
tede vi, at detailkrav i form af mål 
ville forsvinde, men det er ikke 
sket, de er ført med over fx på ad-
gang- og handicaptoiletområdet.

Bygherrer og stikprøvekon
trol
Det nye BR trådte i kraft den 30. ju-
ni 2018 efter en overgangsperiode 
på seks måneder, hvor der var frit 
valg mellem BR 15 og BR18. Det 
juridiske grundlag er delt i to, dels 
et bygningsreglement der gælder 
for alle, dels en certificerings-
bekendtgørelse, som gælder for 
rådgivere. Der vil dog gå nogle år, 
før der er uddannet tilstrækkeligt 
med certificerede rådgivere, men 
i 2020 regner man med, at der er 
certificerede rådgivere nok.

En bygherre skal som tidligere i 
kontakt med kommunen to gange, 
dels når der skal gives en byggetil-
ladelse, dels når der skal gives en 
ibrugtagningstilladelse. Men for at 
forhindre misforståelser, evt. dyre 
ombygninger, dispensationer og 
retssager, så lægges der i BR 18 
op til, at der skal være en god for-
håndsdialog med kommunen inden 
en byggetilladelse, men det er dog 
frivilligt. Kommunerne er forpligti-
gede til at lave en stikprøvekontrol 
på 10 pct. af byggesagerne, og her 
kan kommunen vælge at tage ud at 
se på et byggeri eller gennemgå 
det nøje ud fra dokumenter 
som en skrivebords-
opgave. At det så 
først sker, når 
en bygning 

skal tages i brug, er måske lige sent 
nok, og hvorvidt det er godt nok 
må vise sig i praksis.

 Selve BR 18 er bygget op i 21 
emner, og denne nye opdeling vil 
kræve lidt tilvænning for alle par-
ter.

Stort ønske om at få funkti
onskrav
Baggrunden for det nye reglement 
er den store udvikling, der er sket 
i byggebranchen, og at der blandt 
byggeriets parter har været et øn-
ske om at udvikle fleksible løsnin-
ger, og fra regeringens side er der et 
ønske om forenkling af reglementet. 
Og netop fordi BR 18 er både nyt og 
anderledes, kan man nok forvente 
at arkitekter med flere vil efterlyse 
både viden om og eksempler på 
gode løsninger, som kan bruges af 
alle. Måske kan man også forvente, 
at de bliver mere interesserede i 
mennesker med handicap, og hvilke 
behov de har for at kunne benytte 
forskellige funktioner.

 ”Brugere ved egen hjælp” som 
begreb lægger op til, at man ikke 
tænker i stereotyper, men tænker 
på alle slags mennesker, og hvor-
dan de kan fungere i en bygning. 
Det kræver omtanke at ar-
bejde med funktionsbe-
grebet.

Fx det at 
kunne nå 
hånd-
va-

BRUGERE VED EGEN HJÆLP 
– et nyt begreb i bygningsreglementet
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sken siddende fra et toilet må blive 
til, at man tænker på funktionen 
at vaske hænder, og derfor skal 
man sørge for, at man kan nå såvel 
vandhane som sæbe fra toilet-
tet. Og hvis alle brugere ved egen 
hjælp skal kunne bruge en trappe, 
så vil de brugere, der har brug for 
et gelænder have behov for det, så 
et funktionskrav vil forhåbentligt 
betyde, at alle trapper skal have 
gelændere.

Brugerbegrebet er centralt i BR 
18 og vil ikke være noget, som man 
kan se bort fra. Kun enkelte meget 
specielle arbejdspladser som fx 
havmølleparker kan måske undta-
ges. Ligesom parcelhuse ikke læn-
gere skal have niveaufri adgang, da 
det ved en lovændring tidligere på 
året blev gjort frivilligt, men med 
meget få undtagelser gælder det 
nye brugerbegreb. En anden undta-
gelse kan være fredede bygninger, 
hvor BR 18 og fredningsværdien 
ikke kan forenes. Men her op-
fordrer loven til, at man 
måske kan finde på 
helt nye løsnin-
ger.

Godt at kende til ISO stan
darder
Hvis man som tegnestue eller han-
dicapråd føler sig lidt på bar bund, 
så er der hjælp at hente i en publi-
kation ved navn DS Håndbog 186 
og DS/ISO 21542, som sammenhol-
der tilgængelighedskravene i BR 18 
med ISO kravene. Mange tegnestuer 
forholder sig til internationale stan-
darder, som gælder mange steder 
i Europa og i resten af verdenen. 
Fx optræder ISO standarder, når 
nogen skal byde ind på opgaver, og 
udviklingen går mod standarder i 
alle offentlige udbud i EU. Nogle 
lande er også længere fremme 
med hensyn til universel 
design, derfor er det 
godt at kende 
denne hånd-
bog. Den 
kan 

købes hos Dansk Standard eller lå-
nes på biblioteket.

BR18 på alle platforme
En anden forbedring er, at det nye 
BR18 kan læses på både compu-
terskærme, iPads og på mobilte-
lefoner, så du har altid BR 18 
lige ved hånden. http://
bygningsreglemen-
tet.dk/

Det nye BR 18 kræver, at bygherrerne og 
deres rådgivere tænker sig rigtig godt om, 
hvis alle skal kunne færdes i en bygning. 
Heldigvis er der gode eksempler, fx Rigs
dagsbygningen i Berlin.
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Gattenvej 2 • 9640 Farsø
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dobbelt diagnose.
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Madhimlen
Håndlavede madoplevelser
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v/ Michael Fredlev
Fredlev
Byg
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LOKALAFDELINGERNE 
I  FORBUNDET LEVER

TEMA: 
ET KIG INDAD I FORBUNDET

Handicap-nyt har kontaktet formændene i forbundets 43 lokalafdelinger og bedt dem 
om at sætte ord på, hvordan de tager hånd om nye og eksisterende medlemmer. 14 af-
delinger har svaret, og mens nogle gør meget, holder andre kun lige skruen i vandet

D
ET ER I høj grad med-
lemsaktiviteter, foredrag 
og sociale arrangemen-
ter, der sørger for at 

tiltrække og fastholde nye og eksi-
sterende medlemmer. 

Én af de afdelinger, der har en 
fyldt kalender med medlemsakti-
viteter året rundt, er Skagen afde-
ling. Her er det især lokalformand 
Kaj Hansen, der står i spidsen for 
medlemsplejen i afdelingen. Det 

gør han blandt andet ved hente og 
bringe de medlemmer, som ikke 
selv kan komme til og fra et arran-
gement i lokalafdelingen.

”Det, der betyder meget, er, at 
du kan snakke med alle, uanset 
hvem de er. Man skal have respekt 
for den måde, folk lever på, og det 
er min oplevelse, at de tager godt 
imod det. Det er nok også derfor, 
vi får så mange medlemmer, fordi 
vi tager godt imod dem,” fortæller 

Kaj Hansen. Samtidig peger han 
på, at de har mange gode arran-
gementer, som man ikke nødven-
digvis behøver at være medlem af 
forbundet for at kunne deltage i, 
selvom det så kan blive lidt dyre-
re, end hvis man var medlem. Men, 
fortæller han:

”Til vores danseaftner er prisen 
den samme for alle, uanset om 
man er medlem eller ej, vi har fået 
mange medlemmer via det arran-

S
OMMEREN HAR VÆRET 
meget varm og med høje 
temperaturer, og der har 
været meget snak om klima, 

og hvad vi kan eller skal gøre for, at 
verdenen skal bestå. Inspireret af 
denne globale debat har redaktio-
nen valgt at kigge indad i forbundet, 
tage vores egen temperatur og se på 

vores eget foreningsklima for at blive 
klogere på, hvordan organisationen 
fungerer, og hvordan det står til med 
fx at rekruttere nye medlemmer og 
fastholde eksisterende. 

Redaktionen har talt med en 
forsker Thomas P. Boje fra RUC, 
som har forsket i unges deltagelse 
i foreningslivet og med diverse 

tillidsfolk i forbundets lokalafdelin-
ger om, hvordan de griber opgaven 
an lokalt med at få nye medlemmer 
og passe godt på dem, de har. Samt 
det svære rekrutteringsarbejde til 
bestyrelserne.

Bente Rødsgaard
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gement. Derudover forsøger vi at 
lave noget af det, vores medlem-
mer efterspørger,” lyder det fra 
formanden i Skagen.

Samme opskrift bruger man i 
Faaborg – Midtfyn afdeling her har 
de gode erfaringer med at byde 
nye medlemmer personligt vel-
komne.

”Vi efterspørger, hvad de har 
lyst til, og så arbejder vi hen imod 
at arrangere noget, som de har 
lyst til. Vi skal gerne forsøge at 
fastholde de nye, og velkomsten 
er en del af det arbejde. Man er 
nødt til at være lydhør over for 
det, der kommer fra medlemmerne 
og arbejde henimod det, som de 
vil have. Det forsøger vi at gøre,” 
fortæller Karin Jensen.

Bestyrelsesarbejdet er en 
stor udfordring
Generelt er de lokalafdelinger, 
der har meldt tilbage på redaktio-
nens henvendelse, aktive og gode 
til at målrette deres arrangemen-
ter til det, som medlemmerne 
ønsker, men samtidig vidner sva-
rene fra lokalafdelingerne om, at 
det er de sociale arrangementer, 
der fylder, mens interessen for 
bestyrelsesarbejdet sakker bagud. 
Meldingen fra én lokalafdeling ly-
der fx, at medlemmerne er ’fuld-
stændig, og totalt ligeglade’, og 
det er en udfordring, forbundet 
skal være særligt opmærksomme 
på, mener landsformand Susanne 
Olsen.

”De senere år har nogle lokalaf-
delinger måttet lukke, da der ikke 
har været nye medlemmer til at 
tage over fra en bestyrelse, som 
er gået af. Det er en udvikling, 
som jeg er ked af, og som ligger 
mig meget på sinde for at få gjort 
noget ved. Men det er et langt 
sejt træk, og det er ikke noget, der 
lader sig fikse fra den ene dag til 
den anden,” lyder det fra landsfor-
manden.

Horsens lokalafdeling ar
bejder med en femårsplan
I Horsens afdeling arbejder for-
mand Bjarne R. Thomsen for at 
engagementet og lysten til at 
lægge kræfter i arbejdet hos en 
lokalafdeling også skal komme via 
de resultater, som lokalafdelingen 
opnår. Derfor arbejder Horsens af-
deling på at udvikle en 5-års-plan, 
som retter sig mod nye medlem-
mer og om information om for-
bundet og lokalafdelingen. En del 
af planen skal indeholde tanker 
om, hvordan man får rekrutteret 
flere nye medlemmer til besty-
relsesarbejdet og fastholdelse af 
eksisterende samt motivation til 
at varetage bestyrelsesopgaver og 
opgaver i råd og nævn samt ned-
satte udvalg.

”Jeg vil lave en handlingsplan 
over lokalområdet, som jeg har 
ansvar for. Den skal være delt op 
i hovedpunkter om fastholdelse 
og rekruttering, et politisk sigte, 
og hvordan vi skal få bredt kend-
skabet til vores arbejde ud. Der 
er mange små byer, som vi slet 
ikke har fat i. For mig handler det 
om, at vi får gjort os nogle tanker 
om, hvor vi gerne vil hen, så vi 
ikke kun koncentrerer os om den 
daglige drift, og så vi får udviklet 
afdelingen i den rigtige retning,” 
fortæller Bjarne R. Thomsen. 

Ny folder om forbundet er 
på vej
Bjarne R. Thomsen savner des-
uden initiativer fra hovedkontoret 
i  Høje Taastrup til fx at udarbejde 

hvervemateriale eller andet, som 
kan hjælpe lokalafdelingerne til 
en mere målrettet hvervnings- og 
fastholdelsesstrategi. ”Vi er udfor-
dret af, at nye medlemmer gene-
relt ikke er en prioritet, eller at der 
er en handleplan for informati-
onsvirksomhed, der retter sig mod 
regionerne og lokalafdelingerne,” 
skriver han blandt andet i det svar, 
Handicap-nyt har modtaget fra 
Horsens afdeling. Bjarne R. Thom-
sen mener endvidere, at dette er 
et punkt, der naturligt bør rejses 
på den kommende kongres.

Netop udfordringen med hverv-
ningsmateriale  er en, som lands-
formand Susanne Olsen har været 
opmærksom på i lang tid, og der-
for har hun også igangsat udviklin-
gen af nyt informationsmateriale 
til hele forbundet.

”I løbet af foråret har vi været i 
kontakt med en grafisk designer, 
som har hjulpet os med at udvikle 
noget materiale, som jeg har store 
forventninger til. Udover en folder, 
som i store træk fortæller forbun-
dets snart 100 år lange historie, så 
er det også blevet til udviklingen 
af en skabelon, som lokalafde-
lingerne selv kan skrive tekst til, 
printe ud og lægge ved folderen. 
På den måde er der mulighed for, 
at lokalafdelingerne kan målrette 
den information, de deler ud til 
nuværende og kommende med-
lemmer,” fortæller Susanne Olsen.

Arbejdet med de nye foldere 
forventes færdigt i løbet af som-
meren, så de kan præsenteres på 
kongressen til oktober.  
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MØD NYE MEDLEMMER  MED ÅBEN INTERESSE
Dansk Handicap Forbund er et rummeligt forbund. Men 
hvordan lever vi op til det i praksis?

F
ORESTIL DIG EN medlemsaf-
ten med et handicappolitisk 
foredrag. Der er kommet et 
nyt medlem, som ingen ken-

der. Efter foredraget er der socialt 
samvær med kaffe og kager. Så spør-
ger det nye medlem sin sidemand: 
Hvad fejler du?  Sidemanden svarer 
ikke, og den ellers gode stemning 
fordufter for en stund, fordi det nye 
medlem uforvarende har overskre-
det en grænse med sit spørgsmål.  

Handicap-nyt har talt med psy-
kolog Kirsten Rolfsager og formand 
for Gribskov afdeling om, hvordan 
vi møder hinanden i en afdeling. 

Ifølge Kirsten Rolfsager kan no-
gen med et handicap have svært 
ved eller ikke have lyst til at tale 
om deres handicap, da der er så 
meget andet i livet end selve ens 
handicap. Det kan så støde ind i, 
at et nyt medlem har behov for at 
blive set og forstået og måske tror, 
at en snak om handicap er måden 
at komme ind i fælleskabet på.   

”Helt generelt  tror jeg , at det 
er en god ide, at man vælger en i 
en afdeling, som tager sig af et nyt 
medlem første gang det dukker op 
til et arrangement og siger: ”Hvor 
er det dejligt, at du er kommet, og 
du må endelig bare spørge mig, 
hvis der er noget, at du vil vide,” 
og så ellers spørge ind til vedkom-
mendes interesser og møde det 

nye medlem helt åbent.  En sådan 
mentor kan være en person, der 
har levet længe med sit handicap 
og i sit virke ved, at han eller hun 
er meget andet end sit handicap. 
En sådan person vil være robust 
nok til at kunne klare spørgsmål.  
Det hele handler om at få det nye 
medlem til at føle sig tryg,” siger 
Kirsten Rolfsager.

Spørg om interesser 
”Når jeg møder et nyt medlem, så 
møder jeg et menneske, som jeg  
interesseret i at finde ud af, hvem 
er, hvilke interesser han eller hun 
har, om personen bor i nærheden, 
og hvordan personen har det i 
hverdagen. Et nyt medlem, der 
dukker op, kan være nysgerrigt el-
ler tilbageholdende, og det skal 
håndteres på en god måde. Det er 
vigtig at have nogen at spejle sig 
i, og til møder i en afdeling, kan 
man se, at der er mange forskellige 
mennesker, og at de klarer deres 
hverdag på forskelig vis.”

”Hvis et medlem spørger et an-
det medlem: ”Hvad fejler du?”  Så 
er mit gæt, at det kan skyldes, at 
handicappet fylder meget for det 
nye medlem og dermed tror, at det 
fylder ligeså meget for alle andre, 
men det gør det måske ikke. Jeg 
tror, at personer, der taler meget 
om deres handicap eller ser meget 

på andres handicap, gør det, fordi 
selve handicappet er blevet en alt 
for stor en del af deres liv, og det 
blokerer for andre oplevelser af sig 
selv og andre.”

”Det skal vi lære de nye, der 
kommer til os, at vi skal være sam-
men og nyde hinanden og tilværel-
sen. Det er meget vigtigt at være 
med i en forening og i et fælles-
skab. Man kan lytte til erfaringer, og 
man kan spejle sig i hinanden. For 
nogle mennesker med handicap 
kan der ligefrem komme noget af-
slappet over at være sammen med 
andre med handicap.”

Nysggerighed og behov for 
viden
Kirsten Rolfsager er også selv ble-
vet spurgt: Hvad fejler du? "Og 
hendes standardsvar er: "Jeg fejler 
ikke noget. Jeg har bare et han-
dicap. Sådan svarer jeg, fordi mit 
handicap også er en del af mig. 
Jeg kan godt tale om mit handicap, 
men det er slet ikke hele mig eller 
min personlighed.  Når nogen spør-
ger mig, så opfatter jeg det som 
nysgerrighed og et ønske om at 
vide noget om det at have handi-
cap. Mit handicap er meget synligt 
og tydeligt, og jeg tror, at folk gerne 
vil vide, hvordan man klarer sig i 
hverdagen med et handicap. Det er 
vigtigt for mig, at man ser hele mig, 
og at jeg ser andre mennesker, som 
alt det de er, og så kan vi derfra 
tale sammen.”

Illustration: Fotolia
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MØD NYE MEDLEMMER  MED ÅBEN INTERESSE
Hvorfor har nogle personer lettere 
ved at tale om deres handicap end 
andre, hvis de bliver spurgt?

”Om det er let eller svært at tale 
om sit handicap er en privat sag. 
Det handler om, hvor man er i livet 
med sit handicap, og hvad man lyst 
til at dele med andre. Jeg var med 
til at starte Foreningen Unge med 
Gigt (FNUG) i Gigtforeningen, da 
jeg var ung. Og jeg gad ikke høre 
eller tale om smerter og medicin 
hele tiden. Jeg var interesseret i 
livet, og jeg tænkte på musik, ud-
dannelse, kærester, familieliv og 
arbejdsliv. Og hvordan det ville 
være, hvis jeg fik en kørestol og 
blev afhængig af hjælp. Det var alt 
mulig andet end gigt, der interes-
serede mig.”

Har du et tip til, hvordan man takler 
et ubehageligt spørgsmål?

”Det er der ikke nogen standard-
løsning på, men man kan måske 
øve sig i at svare, at jeg vil hellere 
snakke om noget andet, eller det 
vil jeg gerne fortælle dig, men 
bare ikke lige nu og her, og 
så gå over til at tale om 
tilgængelighed på torvet 
eller noget andet. Men 
når det er sagt, så synes 
jeg også, at vi skal være 
gode til at lægge mærke 
til hinanden, det vinder 
vi alle ved.”

”Jeg prøver altid at se på, hvilket 
menneske jeg sidder overfor, og 
det har den konsekvens, at mine 
kollegaer på min arbejdsplads gør 
det samme med mig. De kan fx 
glemme, at jeg har et handicap, så 
jeg skal altid lige spørge dem om, 
hvorvidt det sted, hvor vi skal ud 
at spise til julefrokosten, nu også 
er tilgængeligt.  De tænker ikke på, 
at jeg sidder i en kørestol, og at jeg 
har brug for niveaufri adgang og et 
handicaptoilet, så det er både godt 
og ondt,” smiler Kirsten.

Hvad kan man gøre for et helt nyt og 
usikkert medlem?

”Hvis et menneske er meget fikse-
ret på sit handicap, så ses det også 
mere.  Som handicaporganisation 
kan vi være med til at vise en an-
den vej og hjælpe mennesker til 
at leve et godt liv med sin udfor-
dring. Jeg synes, det er en fornem 
opgave, hvis vi kan løfte usikre 

nye medlemmer, så de bliver mere 
trygge, så de kan vise deres poten-
tiale.”

”På en arbejdsplads, når man 
starter som ny, så får man også tit 
en intro og bliver budt velkommen 
på en venlig og imødekommende 
måde, fordi man skal være en del 
af et fællesskab i lang tid fremover. 
Så derfor tror jeg, at det er en god 
ide, at man i en afdeling beder 
en person om at tage sig af et nyt 
medlem.” 

Hvordan kan en afdeling takle at 
medlemsskaren består af både unge 
og ældre? 

”Mange ting handler om, hvor man 
er i livet, og hvis man er ung, så 
er man ikke specielt interesseret i 
steg, suppe, is og banko. Så jeg tror, 
at overgangen fra Ungdomskred-
sen (UK) og til Dansk Handicap For-
bund er meget stor, og det burde 
vi nok lave en undersøgelse af i 
forbundet. Men svaret må være, at 
man som afdeling sørger for i sit 

program, at der er noget for alle. 
Socialt samvær er fint, men 

det bør ikke være det ene-
ste, så sociale spørgsmål, 

tilgængelighed og kultur 
må meget gerne være 
en del af pakken i en 
afdeling,” siger Kir-
sten Rolfsager.

Kirsten Rolfsager er psykolog og 
formand for Gribskov afdeling.  

Privatfoto.
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Mere samarbejde på kryds og tværs i forbundet kan øge

LYSTEN TIL BESTYRELSESARBEJDE 
I Dansk Handicap Forbund er frivillighed en bærende kraft i det arbejde, forbundet gør. 
Uden de frivillige, som arbejder lokalt i bestyrelser og i specialkredse, var der ikke noget 
Dansk Handicap Forbund. Så klart kan det siges. Alligevel er det op til den enkelte eller 
tilfældigheder der gør, at nogle medlemmer engagerer sig længerevarende i bestyrelses-
arbejdet, sådan lyder det fra tre aktive medlemmer, som Handicap-nyt har talt med

O
PBAKNINGEN TIL FRIVIL-
LIGT arbejde har lidt 
trange kår i disse år i 
Dansk Handicap Forbund. 

Det ses specielt i lokalafdelingerne, 
hvor flere har set sig nødsaget til 
at lukke, fordi der ikke har været 
nye kræfter til at tage over, når de 
siddende bestyrelser trækker sig. 
Andre steder – som også hører med 
til historien – går det dog godt. Fx 
skaffer specialkredsen RYK flere 
medlemmer til Dansk Handicap 
Forbund, end den mister, og der fin-
des en række eksempler på lokalaf-
delinger, som klarer sig godt.

I Dansk Handicap Forbund – som 
i mange andre foreninger – ople-
ver man en medlemsskare med en 
relativ høj gennemsnitsalder og 
udfordringer med at trække nye, 
yngre kræfter til. Det er blandt 
andet dét, nogle lokalafdelinger 
allerede har måttet sande og der-
for er lukket. Spørgsmålet er så, 
om Dansk Handicap Forbund som 
frivillig organisation skal stå stille 
og se til, at det sker, eller om der 
fortsat er noget, der kan gøres?

Handicap-nyt har sat tre med-
lemmer i stævne for at høre om 
deres syn på de udfordringer, 
forbundet står over for i den sam-
menhæng. Alle tre peger på, at 
det var lidt af en tilfældighed, at 
de kom ind i bestyrelsesarbejdet 
i forbundet, og at der er brug for 
i højere grad af samarbejde, hvis 
nye kræfter skal komme ind.

Rikke Kastbjerg er formand i 
Aarhus – Randers afdeling. Hun 

har været involveret i det frivillige 
arbejde i forbundet i mere end ti 
år. Først i Ungdomskredsen (UK) og 
senere i lokalarbejde, hovedbesty-
relsen og forretningsudvalget.

”Jeg kom videre fra arbejdet i UK 
til arbejdet i hovedorganisationen, 
fordi jeg var heldig og kende én, 
der spurgte, om ikke jeg ville med. 
Men det var i virkeligheden lidt af 
en tilfældighed, for der var ikke 
nogen i UK på det tidspunkt, som 
forberedte eller lagde op til, at 
man kunne fortsætte sit arbejde i 
Dansk Handicap Forbund, når man 
blev for gammel til arbejdet i UK,” 
fortæller Rikke Kastbjerg.

Skal have alle med
Aldersgrænsen for at være med i 
UK var på det tidspunkt 35, og den 
er siden blevet hævet til 36. Trine 
Jensen og Jonas Grau Thomsen 
er relativt nye i Dansk Handicap 
Forbund, og selvom der er gået 
mange år, siden Rikke Kastbergs 
oplevelser, så beretter de to ny-
tilkomne om lignende oplevelser 
i deres vej fra arbejdet i UK til ar-
bejdet i Dansk Handicap Forbunds 
hovedorganisation.

”Da jeg kom ind i UK for et par 
år siden, gjorde jeg det primært, 
fordi jeg kendte den daværende 
formand, som havde spurgt mig 
flere gange, om jeg ikke ville være 
med,” fortæller Jonas om begyn-
delsen på sit arbejde for Dansk 
Handicap Forbund. I dag sidder 
han med i Danske Handicapor-
ganisationer i Faaborg-Midtfyn 

Kommune, og det har givet ham 
en indsigt i det kommunalpolitiske 
arbejde, som har givet ham mere 
blod på tanden for at arbejde 
endnu mere handicappolitisk. Den 
lyst er ikke opstået i arbejdet i UK; 
det mener hverken han eller Trine 
dog er noget problem i udgangs-
punktet, da UK er og skal være 
noget andet og mere end et sted, 
hvor fremtidens politikere i Dansk 
Handicap Forbund skabes.

”I UK har vi medlemmer, som er 
helt ned til 15 år gamle, og der er 
en risiko for, at vi mister dem, hvis 
vi fokuserer ensidigt på at lave han-
dicappolitik. Vi kan se, at de arran-
gementer, som er meget tunge poli-
tisk, ikke får så stor opbakning, som 
andre arrangementer af mere social 
karakter. Det er den balance, vi skal 
have for øje hele tiden,” fortæller 
Trine, som for nylig har involveret 
sig i det politiske arbejde i bestyrel-
sen i Faaborg-Midtfyn afdeling.

Alligevel mener hun, at der bør 
være mere samarbejde mellem UK, 
lokalafdelingerne og det øvrige 
arbejde i Dansk Handicap Forbund, 
så man skaber interessen for at 
gå ind i bestyrelsesarbejdet hos 
nogle af de unge i UK.

”Som det er nu, så oplever jeg, at 
vi er for dårlige til at samarbejde. 
Jeg har siddet i UK i halvan-
det år, og det er først på 
det seneste, det er 
gået op for mig, 
at der er no-
get, der 
hed-
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der lokalafdelinger. Det tager tid at 
få overblik over organisationen og 
finde ud af, hvordan det hele hæn-
ger sammen. Nu er jeg med i både 
UK og i lokalarbejde, og det bety-
der, at der er bedre samarbejde. 
Men det kræver, at jeg sidder med 
begge steder og taler for begge 
sider,” lyder det fra Trine, og hun 
bakkes op af Jonas.

”For mig at se er skellet mellem 
lokalafdelinger og specialkredse, 
som UK er, for hårdt tegnet op. Jeg 
oplever, at der er fordomme på 
begge sider af skellet, og jeg tror 
på, at øget samarbejde er den ene-
ste rigtige vej at gå for at få gjort 
op med noget af det,” lyder det fra 
ham.

Invitér til teambuilding
Både Jonas og Trine efterlyser 
initiativer fra centralt hold. Man 
kunne fx arrangere sociale sam-
menkomster eller en slags team-
building-dage, hvor man mødes 
om andet end politisk arbejde og 
lærer hinanden at kende på en an-
den måde.

”I udgangspunktet ved jeg jo 
ikke, hvem folk er, før jeg møder 
dem. Og når man ikke møder folk, 
så er der ikke en relation og bygge 
et eventuelt nyt samarbejde på. De 
relationer, synes jeg, skal bygges 
ved at ryste posen og blande folk 
på kryds og tværs,” lyder det fra 
Jonas og Trine.

Rikke Kastbjerg bakker op. For 

selvom hun oplever, at det er ble-
vet nemmere at komme ind som 
ny i bestyrelsesarbejdet, siden hun 
lavede skiftet fra UK til hovedorga-
nisationen, så er der stadig områ-
der, som kan forbedres.

”Det handler i bund og grund 
om at mødes på midten og lytte til 
hinandens erfaringer – unge som 
gamle – og så trække det bedste 
ud af det. I den sammenhæng 
kunne jeg godt savne, at man fx fik 
lavet en guide til nye medlemmer, 
som forklarer, hvordan man kunne 
involvere sig i bestyrelsesarbejdet, 
og hvem man skulle tale med for 
at komme ind. Det ville skubbe til 
nogle, som vi i dag ikke får fat i,” 
lyder det fra Rikke Kastbjerg.
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Medlemstallene i foreningerne i Danmark ligger nogenlunde stabilt, det gør de også i 
Dansk Handicap Forbund, og derfor er der ingen grund til at frygte foreningernes ende-
ligt. Alligevel er der grund til at tænke nyt, mener ekspert i danskernes engagement i fri-
villige organisationer Thomas P. Boje fra RUC, som Handicap-nyt har talt med

D
ANSK HANDICAP FOR-
BUND eksisterer ude-
lukkende i kraft af de 
medlemmer, som år efter 

år lægger en stor del af deres tid 
i arbejdet med at drive forbundet. 
En stor del af dette arbejde bliver 
lagt i forbundets lokalafdelinger, 
men de senere år har flere lokalaf-
delinger måtte lukke, fordi der ikke 
har været nye medlemmer til at 
tage over i en bestyrelse, når andre 
er trådt tilbage.

Desuden kæmper Dansk Handi-
cap Forbund – ligesom mange an-
dre foreninger i Danmark – med at 
tiltrække de unge, og det kan ende 
med at forstærke problemet. Men 
hvad skal der egentlig til for at ven-
de udviklingen og tiltrække flere 
unge, og er der overhovedet grund 
til bekymring på vegne af Dansk 
Handicap Forbunds overlevelse?

Unge engagerer sig spontant
Thomas P. Boje er forsker ved Ros-
kilde Universitet, RUC, og blandt 
andet ekspert i danskernes en-

gagement i frivilligt arbejde. Han 
har bidraget til rapporten Unges 
deltagelse i civilsamfundets fælles-
skaber, som er udgivet af Tuborg-
fondet tidligere i år. Sammen med 
flere eksperter vurderer han, at det 
spontane, afgrænsede og uformelle 
engagement er det, som fanger 
bedst blandt de unge i disse år, 
og hvor man med størst succes får 
unge ind i det frivillige arbejde.

”Det spontane engagement 
tiltaler mange unge. Det kan vi 
blandt andet se ved, at mange 
unge engagerer sig i fx festivaler. 
I den forbindelse er det vigtigt for 
en organisation at signalere, at det 
er helt legalt kun at deltage i det 
ene arrangement og ikke forvente 
mere,” fortæller Thomas P. Boje, 
da Handicap-nyt fanger ham på en 
telefon.

Rapporten fra Tuborgfondet slår 
desuden fast, at det er vigtigt, hvis 
man vil forsøge at få flere unge 
til at engagere sig i det frivillige 
arbejde, at give dem ansvar og ind-
flydelse på de opgaver, de skal løse 

for organisationen. Derudover, for-
tæller Thomas P. Boje, er det vig-
tigt, at organisationen og aktivite-
terne er organiseret på en måde, så 
det er let at gå til og komme i gang 
med arbejdet for nye frivillige.

”Organisationen skal sikre en lo-
gistik, som gør det let at gå til, hur-
tig at få gang i, og rimelig let til at 
håndtere de frivillige aktiviteter. Det 
betyder, at der skal være de ting, 
som man har brug for til at kunne 
udføre opgaver, og det må ikke blive 
for administrativt tungt at involvere 
sig,” lyder det fra forskeren.

De unge frivillige er mest interes-
serede i at være med i konkrete, 
praktiske opgaver, fx i forbindelse 
med et arrangement, mens det 
tungere administrative arbejde ikke 
står højt på de unges ønskeliste 
over arbejdsopgaver, lyder det vi-
dere fra Thomas P. Boje.

Pas på med tunge, admini
strative opgaver i starten
Men i en gammel organisation som 
Dansk Handicap Forbund fra 1925 

Foreningsdanmark skal nok bestå, men

NYTÆNKNING
ER PÅKRÆVET
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er der alt andet lige en del admi-
nistrative opgaver og vedtægter, 
som skal opfyldes. Med det i bag-
hovedet kunne man spørge, om det 
overhovedet er realistisk, at Dansk 
Handicap Forbund kan indrette sig 
på en måde, så flere unge finder 
interesse for at engagere sig? Det 
mener Thomas P. Boje sagtens, 
man kan.

”Man skal nok ikke starte med 
at give nye frivillige en masse ad-
ministrative opgaver, men over tid 
vil der være nogle, som er interes-
seret i at tage den type opgaver. 
Samtidig skal man være klar over at 
meget af det arbejde, som tidligere 
foregik mere analogt, i dag kan 
foregå elektronisk. Og i stedet for 
at det fx er en bestyrelse, som be-
slutter opgavernes karakter, så kun-
ne man uddele det i arbejdsgrup-
per med en vis autonomi,” fortæl-
ler Thomas P. Boje, som opfordrer 
til, at man kigger på arbejdsgange 

og vedtægter for på den måde at 
tilpasse sig den virkelighed, som 
organisationerne befinder sig i.

”Et bestyrelsesvalg behøver fx 
ikke ske på en generalforsamling. 
Det kunne lige så godt ske elek-
tronisk i en lukket gruppe på Face-
book. Så kunne man invitere alle 
interesserede, som har tilknytning 
til organisationen, med og få disku-
teret, hvad man skal fokusere på, og 
hvem der skal stille op til valg; frem 
for at man skal møde op et bestemt 
sted på et bestemt tidspunkt på en 
generalforsamling for at få indfly-
delse,” siger Thomas. P. Boje.

Arbejd sammen
Han opfordrer desuden til, at man 
som organisation samarbejder med 
andre etablerede organisationer 
som fx sportsklubber eller spej-
derne, som i forvejen har godt fat 
i de unge, og laver fællesarrange-
menter. På den måde undgår man 

og lægge en masse kræfter i noget, 
som andre i virkeligheden kan gøre 
bedre.

”Det kan være svært at stable 
arrangementer på benene, hvis 
man ikke har erfaringen, og der kan 
det være godt med samarbejder 
med andre organisationer. På den 
måde undgår man også at komme 
i konkurrence med hinanden. En 
yderligere gevinst ved et sådant 
samarbejde er, at unge med forskel-
lig baggrund og forudsætninger læ-
rer hinanden at kende. Det vil typisk 
skabe nye sociale netværk og give 
ressourcer,” konstaterer Thomas P. 
Boje.

Er man interesseret i at læse 
mere om, hvordan det står til med 
det frivillige engagement i Dan-
mark, kan man læse hele rapporten 
Unges deltagelse i civilsamfundets 
fællesskaber, som denne artikel 
baserer sig på, på hjemmesiden 
under Handicapnyt EKSTRA. 

Unge med handicap er lige 
som alle andre unge. De er 
på farten og vil helst løse 
konkrete opgaver. 
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Tro og loveerklæringer i serviceloven
Flere steder i serviceloven kan de bruges. Handicap-nyt 
har set på begrebet

E
T BEGREB, SOM dukker op 
flere steder i den revide-
rede servicelov, er begrebet 
’tro- og loveerklæringer’. Det 

politiske mål med brugen af disse 
erklæringer er at undgå unødig 
sagsbehandling til gavn for både 
borger og kommuner. Begrebet er 
centralt, og derfor er det vigtigt at 
forstå, hvad det præcist indebærer. 
Denne artikel tager udgangspunkt 
i ’Praksisnyt fra Den Uvildige Kon-
sulentordning på Handicapområdet 
(DUKH) nr: 83 – august 2018’.

Her kan tro og loveerklæ
ringen bruges i serviceloven
Tro og loveerklæringer bruges i den 
reviderede servicelov flere steder.
• Bilstøtte
  Ved genbevilling af bilstøtte har 

kommunerne siden 2010 kunne 
benytte en tro-og loveerklæring på 
at intet har ændret sig, hvorefter 
der kan bevilges bil uden yderlige-
re sagsbehandling (En artikel i sid-
ste nummer af Handicap-nyt viste 
dog, at erklæringerne kun bruges i 
meget begrænset omfang).

• Hjælpemiddel
  Ved udskiftning af et hjælpemid-

del, som borgeren fortsat har 
behov for, og funktionsnedsæt-
telsen er uændret, så skal der 
anvendes en tro- og loveerklæ-
ring og bevilges uden yderligere 
sagsbehandling.

• Forenkle sagsbehandlingen
  Med den reviderede servicelov 

kan kommunerne benytte en 
forenklet sagsbehandlingspro-
cedure i enkle og entydige sager 
om hjælpemidler, hvis borgeren 
skriver under på en tro- og love-
erklæring. 

• Reparation af hjælpemiddel
  Samtidig kan kommunen an-

vende en tro- og loveerklæring 
ved reparation af hjælpemidler, 
så reparation kan foretages uden 
sagsbehandling.

Hvad er en tro og loveer
klæring egentlig?
Der er ingen krav til, hvordan en 
tro- og loveerklæring præcist skal 
se ud, så derfor vil der forekomme 
forskellige udgaver fra kommune til 
kommune. Men det kan beskrives 
som et dokument, som borgeren 
underskriver. I dokumentet erklæ-
rer man, at de oplysninger, man har 
givet, er korrekte, og at man ikke er 
bekendt med ændringer eller nye 
forhold, som vil have betydning for 
vurdering af sagen.

Det er vigtigt at forstå, at man 
med en underskrift på en tro- og 
loveerklæring faktisk afgiver en er-
klæring under strafansvar.

Vigtige overvejelser for bor
geren
Først og fremmest er det vigtigt at 
slå fast, at en tro- og loveerklæring 
kan være en god ting, hvis der vit-
terligt ikke foreligger nogen æn-
dringer i ens situation, og behovet 
er præcist det samme som hidtil. 
Det giver mulighed for, at en bevil-
ling kan gives hurtigt og smidigt.

Men denne type af lovforenklin-
ger indeholder også nogle risici, 
som man som borger skal være 
opmærksom på.

Ricisi
For det første skal man være op-
mærksom på, at man afgiver en 
erklæring under strafansvar, og 
derfor skal man være helt sikker 
på, at man helt og holdent kan stå 
inde for de oplysninger, som man 
har givet, er rigtige. Særligt, hvis 

behovet er blevet mindre siden 
den sidste bevilling. Man skal også 
vide, at kommunen har en forplig-
telse til at informere grundigt om, 
hvilken betydning erklæringen har 
og sikre sig, at borgeren forstår 
betydningen af det, man skriver 
under på.

For det andet skal man være 
særligt opmærksom på, at der ved 
genbevillinger kan være sket æn-
dringer i ens situation, som man 
måske ikke selv har tænkt på. Det 
kan i det hele taget være meget 
svært for borgeren at vurdere, fordi 
det ofte kan kræve en faglig vurde-
ring. Her kan det i nogle situationer 
være godt, hvis en fagperson (fx en 
ergoterapeut) vurderer, om der er 
kommet nye komplikationer, som 
skal afhjælpes på en anden måde 
end hidtil.

For det tredje skal man være 
opmærksom, hvis borgerens ansøg-
ning kaldes enkel og entydig. Her 
kan der være en risiko for, at der 
er behov, som ikke bliver opdaget, 
eller at der måske er behov for en 
helt anden hjælp, end den borge-
ren har søgt om.

Den reviderede servicelov in-
deholder altså nogle muligheder 
for at forenkle nogle sagsgange, 
men kommunerne har fortsat den 
samme forpligtelse som hidtil til 
at oplyse sagerne tilstrækkeligt og 
korrekt – ligesom der er en pligt til 
at afhjælpe andre behov, som bor-
geren eventuelt har.

Der er derfor vigtigt, at man som 
borger beskriver og tydeliggør sine 
behov overfor myndigheden. Læg 
mærke til selv små forandringer i 
hverdagen. Er noget blevet svæ-
rere? Er der noget, som generer 
eller gør ondt? Er der noget, man 
ikke kan klare, som man tidligere 
godt kunne klare? Eller er der æn-
dringer i ens hverdag fx ny bopæl, 
nyt arbejde eller transportbehov, 
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Personer der har behov for døgnhjælp kan ikke være sikker på at få hjælp. Dansk Handi-
cap Forbund ønsker en løsning snarest

E
N GRUPPE, PÅ cirka et par 
hundrede mennesker med 
meget indgribende handicap, 
befinder sig fortsat i en me-

get presset situation. Nogle af dem 
har nemlig behov for overvågning, 
fordi de kan være i livsfare, såfremt 
de er alene. For nogen kan det være 
på grund af epileptiske anfald, 
mens det for andre fx kan være 
udfordringer med fejlsynkning. En 
gruppe med disse problemer er ikke 
egnede til at være arbejdsledere, og 
derfor kan de ikke bevilges en BPA 
ordning efter § 96.

Ordninger frakendes
I mange år har der været en kom-
munal praksis for at bevilge denne 
gruppe ”den lille” hjælpeordning 
efter § 95. Her kan en nærtstående 
være arbejdsleder, og på denne 
måde har overvågningsproblemet 
været løst. Men siden 2015 har vi 
oplevet, at disse ordninger reduce-
res kraftigt – eller endda frakendes, 
fordi en landsretsdom og senere 
en afgørelse fra Ankestyrelsen har 

slået fast, at § 95 ikke kan anvendes 
til overvågning. Resultatet er, at en 
gruppe borgere mister en stor del 
af deres hjælp, uden at der stilles 
noget i stedet. De bliver afhængige 
af det private netværk eller risikerer 
at måtte vælge et botilbud i stedet 
for at bo i eget hjem. Og for vores 
rådgivere er det på grund af lovens 
begrænsninger meget svært at 
finde løsninger sammen med disse 
medlemmer.   

Presser på for en løsning
Det er en rigtig trist situation for de 
berørte, og siden problemet blev 
tydeligt, har vi i Dansk Handicap 
Forbund været vedholdende i vores 
forsøg på at finde en løsning på 
problemet. Juraen er klar, så der 
er behov for at finde en politisk 
løsning. Vi har haft adskillige mø-
der med politiske ordførere, haft 
foretræde for Folketingets social-
udvalg, skrevet breve til ministeren 
og etableret et tæt samarbejde om 
problemet med Epilepsiforeningen 
og Spastikerforeningen. 

Samråd igen
Det er lykkedes at få skabt opmærk-
somhed om problemet, men en løs-
ning lader vente på sig. Børne- og 
Socialminister Mai Mercado havde 
lovet at arbejde for en løsning i 
forbindelse med revisionen af servi-
celoven, men hun har nu erkendt, at 
hun ikke kan eller vil finde en løs-
ning. Det skete på et åbent samråd 
den 19.juni. Tilbage står de berørte 
uden en løsning og med en følelse 
af at blive ladt i stikken. 

Dansk Handicap Forbund mener, 
at det er en uacceptabel situation, 
og vi vil fortsat arbejde tæt sammen 
med de andre foreninger om at få 
en løsning.

I kølvandet på det åbne samråd 
glæder vi os over, at de partier, 
som havde indkaldt ministeren til 
samrådet, varsler indkaldelse til et 
nyt samråd, da de ikke synes, at mi-
nisteren svarede klart på de spørgs-
mål, der blev stillet på samrådet.
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som betyder, at man har et ændret 
behov for hjælp?

Dine oplysninger er vigtige
Med regelforenklinger kan man 
opnå en lettere sagsgang, men der 
opstår også en risiko for, at vigtige 
ting bliver overset.

Med den reviderede service-
lov, skal man som borger derfor 
huske, at man skal være meget 
opmærksom på at få beskrevet 

alle relevante forhold i ens dag-
ligdag og dermed behovet for 
hjælp. De oplysninger, man giver 
til kommunen, er nemlig centrale, 
når kommunen skal skønne, om 
der skal foretages en grundigere 
sagsbehandling. Kommunerne har 
fortsat den samme forpligtelse til 
at oplyse sagerne korrekt, og det er 
vigtigt, at vi som borgere er særligt 
opmærksomme på, om alt kommer 
med i vurderingen. Er man i tvivl, 

skal man gøre opmærksom på det 
– hvilket også gælder, hvis man er 
i tvivl om betydningen af tro- og 
loveerklæringen.

Søg rådgivning i Dansk Han
dicap Forbund
Er du i tvivl om, hvordan du skal 
forholde dig til den nye mulighed i 
serviceloven, så kan du søge spar-
ring hos forbundets rådgivnings-
team.

Stadig ingen løsning for menne-
sker med overvågningsbehov

Af Jeppe Kerckhoffs
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SOMMERHUSE I HALS TIL LEJE HELE ÅRET!

I 
NATURSMUKKE OMGIVELSER I 
Nordjylland tæt på Limfjorden, 
skov og strand ligger Dansk 
Handicap Forbunds fire sommer-

huse. Husene er bygget og indrettet 
specielt med henblik på, at perso-
ner med bevægelseshandicap kan 
holde ferie der.

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

Husene egner sig både til storfa-
milien, der ønsker at leje alle fire 
huse på en gang, og til den enkelte, 
der ønsker at komme væk hjem-
mefra i en kortere eller længere 
periode. 

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

Den næste fase bliver indsæt-
telse af nyt køkken og bad star-
tende i et hus ad gangen og med 
udstillingsmodeller fra forskellige 
leverandører. Tilsvarende får et 
af husene et nyt hæve/sænke og 
elevationssengesystem også som 
udstilling fra en leverandør.

Husene kan lejes med fortrinsret 
af medlemmer af Dansk Handicap 
Forbund, de øvrige Nordiske landes 
handicapforbund, det tyske handi-
cap forbund og af andre forbund/
foreninger under Danske Handicap-
organisationer. De kan også lejes 
af venner og støtter til foreningen 
samt af private.

Husene har en hæve/sænke seng 
og alle husene har toiletstole og et 
stort funktionelt badeværelse. 

Sommerhusene ligger få hun-
drede meter fra vandet og med 
egen privat flisebelagt sti til stran-
den. Selve grunden, som er en stor 
naturgrund, ligger på en lille som-
merhusvej, med egen indkørsel og 
parkeringspladser foran husene. 
Husene ligger i et naturområde 
udenfor Hals by, og der er ca. to 
km. ind til byen hvor indkøbsmu-
ligheder af dagligvarer, butikker og 
havnemiljø med cafeer og restau-
ranter findes. 

Priser i 2019:
• Udlejning uden for højsæson 

pr. uge for DHF medlemmer: kr. 
2200. Ej medlemmer kr. 2700.

• Udlejning i højsæson pr. uge 
(høj sæson = påskeugen samt 
uge 25 til og med uge 34) for 

DHF medlemmer kr. 3200. Ej 
medlemmer kr. 3700. I højsæson 
udlejes kun på ugebasis.

• Weekend udlejning (fredag – 
søndag) kr. 1200 + depositum 
800 kr.

• Dagspriser uden for sæson pr. 
dag 500,- kr. for medlemmer. 
600,- kr. for andre.

• Depositum: Der indbetales kr. 
1500 i depositum ved bestilling 
af sommerhus. 

• EL: Pris pr. kwh hele året 3,5 kr.
• Slutrengøring kr. 400 (obligato-

risk). 

Efter opholdet opkræves elfor-
brug, slutrengøring og evt. regning 
vedr. ødelagte ting som fratrækkes 
depositum, hvorefter restbeløbet 
udbetales til kunden. 

Der må gerne medbringes hunde 
(husdyr), men det skal oplyses til 
udlejeren, dog må de ikke færdes i 
møblerne. Sker dette alligevel, op-
kræves der særskilt for rengøring 
efter hund (husdyr).  

Kontakt Willy Øgaard på tlf. +45 
22 96 93 80 eller på mail willyo-
egaard@stofanet.dk for at bestille 
et sommerhus.   

På vores hjemmeside kan du se 
en video med husene.


