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SYDSJÆLLANDS HØJESTE
UDSIGTSPUNKT ER IKKE
FOR ALLE

PILOTFORSØG
MED ELRAMPER
PÅ BUSSER I
ODENSE
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Det er ikke kun enkeltdiagnoser, som oplever de
største problemer. Det er den samme kamp for hjælp,
der opleves på tværs af både fysiske og psykiske
handicap.
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EN MAND MED SUCCES TAGER SCENEN.

SYDAFRIKA ER ET DEJLIGT REJSELAND.

6 Hjulspind

politikerne op. Handicap-nyt har talt
med Monica Lylloff, som er en af
initiativtagerne til gruppen.

51 Inkluderende arkitektur

37 Terrorsikring og
tilgængelighed

52 Debat

13 En mand med succes tager
scenen
Mikkel Lund er skuespiller og har nu
udgivet en musik EP. Han har CP og
nægter at lade sit handicap forhindre
ham i noget som helst.

16 Pilotforsøg med elektriske
ramper i Odense
Gitte R. R. Nielsen sidder i elkørestol
og tester busser med elramper.

19 Jens Bouets klumme
19 Norsk bog
20 Sydsjællands højeste
udsigtspunkt er ikke for alle
Et tårn med rampeadgang er ikke
universelt design, så alle kan ikke
være med.

25 DET SKER I DHF
34 Opråb til politikerne
En facebookgruppe har fået nok
af uretfærdigheder begået mod
mennesker med handicap og
bruger de sociale medier til at råbe

De to ting kan støde sammen i det
offentlige byrum, viser en rapport,
men på Christiansborgs Slotsplads er
tingene ok.

40 Tvillingemor med hjælp
Det er muligt at være mor med et
handicap.

En dansk og en norsk forsker har
skrevet en bog om universelt design.

Hvorfor skal ”Super Sygehuse” være
utilgængelige, spørger en læser, og
hospitalet svarer.

54 Øster Hurup Kirke er
tilgængelig
Rundt om i landet er der eksempler
på, at man godt kan gøre gamle kirker
tilgængelige for alle.

43 Vanførefonden
På årsmødet blev der uddelt en
forskerpris og en opmuntringspris.

46 Merudgifter og nyt fra
rådgivningen
Nogle medlemmer oplever
problemer med at få dækket
merudgifter.

48 Sydafrika er et dejligt
rejseland
Det er let at finde egnede
overnatningssteder og tage på safari
med familien.

Forside: Et
rampetårn med
stejle stigninger. Foto: Mads
Stampe.
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NYT HOLD – NY START?
Så er valget overstået, og ’de nye piger
og drenge’ i klassen indtager deres poster på Borgen. En ny regeringssammensætning betyder, at der kommer nye ansigter til, og vi må forvente, at man går til
opgaven med en ambition om at skabe
forandringer, som reelt gør en forskel for
mennesker med handicap.
Vi ser nu så mange eksempler på utilstrækkelig behandling af borgerne, at vi
reelt ikke kan komme længere ned, før
man grundlæggende må overveje, om
vores samfundsmodel overhovedet giver
mening?
Der findes eksempler på løsninger til
mennesker med indgribende handicap,
som er uværdige, og den hjælp, der tilbydes, er på et niveau, som risikerer at gøre
skade på borgerne. Fx når man beder en
kvinde i sin bedste alder om at tisse i en
ble, fordi hjemmeplejen skal spare, eller
man halverer hjælpen til en borger, som
er alvorligt syg og har et progredierende
handicap, som medfører behov for hjælp
til alle dagligdags funktioner.
Et faktum er, at kommuneøkonomien
de sidste ti år er blevet udhulet. Der er
brugt færre og færre midler på området,
både på grund af en restriktiv budgetlov
og effektiviseringskrav, og samtidig skal
flere og flere have hjælp. Det giver selvsagt udfordringer, og når vi har påpeget
problemet, har Christiansborgpolitikerne
skældt kommunerne ud for ikke at opføre
sig ordentligt.
Problemet er bare, at hvis vi vil have
systemet til at fungere ordentligt, så skal
der prioriteres midler til området, og der
skal skabes nogle rammevilkår, som gør
det muligt for kommunerne at fokusere
på folks individuelle behov og herigennem investere i dem og gøre dem til mere
selvhjulpne borgere, som oplever værdighed i hverdagen.

Dette er en fælles øvelse, som kræver,
at vi tager et fælles ansvar som samfund.
Derfor lyder min opfordring til nye ordførere på handicapområdet, at der skal
noget nyt til.
Vi kunne fx begynde med at få løst
problemet for de mennesker med en §
95 stk. 3-ordning, som på baggrund af en
konkret afgørelse har fået taget store dele
af deres hjælp fra sig. Dette er et problem, som vedrører relativt få mennesker,
hvis liv til gengæld falder fuldstændigt fra
hinanden.
To socialministre har afvist at løse det,
og da det kræver en lovændring, så er
det ikke et problem, kommunerne er
eneansvarlige for. Problemet kræver en
lovændring. Dermed skal det løses fra
Christiansborgs side.
Kære nye handicapordførere, der er nok
at tage fat på!
Vi vil derfor besøge jer i nær fremtid.
Vi vil komme for at hilse på og give jer
viden om vores målgruppe, men også for
at minde jer om, at der er mange, der har
brug for konkrete løsninger fra jeres side.
God arbejdslyst!

Susanne Olsen
Landsformand
(Lederen er skrevet før valget var afholdt,
red.)

ISSN: 2445-6799
Handicap-Nyt online
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Sekretariatet har fået
ny medarbejder
som konsulent i sekretariatet, hvor

Strynø

Claus Jensen som ny medarbejder i

han blandt andet skal bistå netværks-

og i en

Dansk Handicap Forbunds sekretariat

chef Kurt Holm Nielsen i hans ar-

mindre

i Taastrup. Claus Jensen kommer fra

bejde, ligesom han også skal hjælpe

interesse-

en stilling som administrations- og

forbundets projektafdeling med at få

organisation.

servicemedarbejder i Handicaporga-

projekter ind.

Desuden kommer

nisationernes Hus, og han er derfor

Claus Jensen har med egne ord haft

et kendt ansigt for medarbejderne i

et broget arbejdsliv, hvor han blandt

sekretariatet.

andet har arbejdet som korrektur-

Claus Jensen tiltrådte den 1. juni

læser på avisen B.T., ø-postbud på

Prival foto.

Den 1. juni sagde vi velkommen til

han med en kandidatgrad i historie
og geografi fra RUC.
Privat bor Claus Jensen i Værløse.
Claus har tre børn.

FK-nyt er udkommet
Forældrekredsen er en specialkreds

I samme nummer kan du læse en

i Dansk Handicap Forbund, som to

artikel om, hvad Geelsgårdskolen i

gange om året udgiver et medlems-

Virum nord for København kan tilbyde

blad til kredsen ved navn FK-nyt. I

nu om stunder. Skolen er kendt af

det seneste nummer af FK-nyt kan

mange medlemmer fra deres barn-

du læse om Forældrekredsens Fami-

dom. Der er også en artikel af to for-

lieweekend, som kredsen afholder

skere fra RUC, som mener, at børn med

en gang om året. Den blev afholdt på

handicap er en uudnyttet ressource,

Brogaarden på Fyn, og de inviterede

som sjældent spørges eller inddrages.

oplægsholdere gav via foredrag og

Samt en omtale af en selvhjælpsbog

øvelser inspiration til familielivet.

for børn med handicap. Du kan se

Weekenden bestod af oplæg og grup-

det seneste nummer af FK-nyt på

pearbejde, men der var også tid til

https://danskhandicapforbund.dk/da/

bare at være sammen og hygge og

om-forbundet/organisation/special-

erfaringsudveksle med andre familier.

kredse/foraeldrekredsen/

VIDSTE
DU, AT?
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Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
ikke længere tilbyder gratis rådgivning vedr. Bygningsreglementet. SBi
henviser den slags spørgsmål til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).
Det skyldes den nye satspuljebevilling, som SBi har fået, der ikke inkluderer den opgave længere.

nr. 1 · april 2019

21. årgang

FORÆLDREKREDSEN DANSK HANDICAP FORBUND

Forældrekredsens
familieweekend

Geelsgårdskolen:
mulighedernes basar

Overlevelsesguide
for børn

Bello – en ny
børnebog

Der er udkommet en ny eksempelsamling om kollektiv trafik, som
Vejdirektoratet har lavet sammen
med firmaet Via Trafik. I eksempelsamlingen kan du læse fx om
højklassede busløsninger (BRT og
+Way) og ny teknologi. Du finder eksempelsamlingen på http://kortlink.
dk/lovportaler/wv34

Kom i træhøjde i Bad Harzburg i
Tyskland
I byen Bad Harzburg i Harzen i Tysk-

bænke på strækningen. På vejen kan

til. Så denne attraktion er værd at se

land har man skabt et tårn og nogle

man på 15 stationer lære noget om

nærmere på, hvis man er på de kan-

gangbroer i træhøjde. Her kan både

dyr og planter i området. Dog kan den

ter. Du kan læse mere om stedet på

elkørestolsbrugere og brugere af

allerøverste del af tårnet kun nås via

https://www.baumwipfelpfad-harz.

manuelle kørestole være med samt

trapper.

de/de/

rollatorbrugere. Der er masser af flade

Bad Harzburg ligger ca. ti km fra

Under downloads kan du se et fak-

reposer, man kan hvile sig på, mens

byen Goslar, hvor nogle af forbundets

taark om stedet. Der er flere billeder

man snegler sig op, og der er opsat

afdelinger i årenes løb har haft rejser

på Handicap-nyt EKSTRA.

Den allerøverste pamoramaplatform med en lille glasbro kan kun nås via trapper. Foto: Bente Rødsgaard og Michael Gradenwitz.

Du kan lytte til en podcast ved
navn ”Lyt til Liv i fremtiden,” som
er en science faction podcast om,
hvordan dit møde med lægen og
hospitalet kunne være i en ikke så
fjern fremtid. Podcasten er udgivet
af Lif og Medicoindustrien. Vært er
Ane Skak. Du finder den på http://
menneskerogmedicin.dk/innovation/
liv-i-fremtiden/

En fælles enhed i København sikrer,
at borgere, som bliver ramt af en
hjerneskade, kun møder én person,
når de skal i kontakt med kommunen. Siden 2016 har borgere med
hjerneskade fået tilbudt en hjerneskadekoordinator, som er med til at
sikre glidende overgange forvaltningerne i mellem. En evaluering for
nylig viser, at ordningen har været en

stor succes. Hjerneskadekoordinationen er en samlet enhed på tværs af
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
og Socialforvaltningen, som består af
fire hjerneskadekoordinatorer samt
en sundhedsfaglig administrativ
medarbejder.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

ROTOBED ER EN MODERNE
DANSK PLEJESENG

Pressefotos: RotoBed.

Firmaet RotoBed® har sat som mål at

køres ned til en sengehøjde på 24,5

designpriser. RotoBed® plejesengen

levere verdens bedste plejesenge.

cm og op til 82 cm, og den er derfor

vandt i marts i år IF Design Award,

Og ifølge firmaet selv er man godt

velegnet til alle mennesker uanset

som er en international pris. Den var

på vej. På firmaets hjemmeside kan

højde og drøjde. Den kan bruges af

også med i finalen til prisen Danish

du se små videoklip og diverse re-

såvel selvhjulpne som hjælperaf-

Design Award, som blev uddelt den

ferencer fra brugere og personale

hængige, da den også letter forflyt-

13. maj. Sengen har et moderne

på fx plejehjem. Sengen kan dreje

ninger.

udtryk og ligner ikke en traditionel

og rotere personen ud af sengen på

Sengen er tegnet af den danske

hospitalsseng, men er præget af

under et minut. Sengen kan rumme

møbeldesigner Hans Sandgren

skandinavisk design. Læs mere på

en person op til 190 kg, og den kan

Jakobsen, som har vundet mange

http://rotobed.dk/da/
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Motion for alle
i Aabenraa
En nybygget afdeling til Ensted Moti-

selv kan stå på benene. Personen, der

on og Fitness tilbyder træning til per-

skal bruge den, står i en loftsliftssele

soner med fx bevægelseshandicap.

og aflastes og kan dermed træne lø-

Der er særlige maskiner og hjælpe-

be/gå bevægelser på fx et løbebånd.

midler, der gør, at fx kørestolsbrugere

Andre tilbud er HUR maskiner, der

og andre med nedsat bevægelighed

kan indstilles til skånsom træning.

kan træne i særlige maskiner og akti-

Den nye afdeling åbnede i februar

vere kroppen skånsomt. Fx kan man

måned. Læs mere om Enstedhallen

benytte en ”Ergo-trainer”, som er

http://www.enstedhallen.dk/

specielt udviklet til personer, der ikke

Illustration: Colourbox.

Sexlyde skal
sætte gang i
fantasien
På hjemmesiden innersense.
dk kan man abonnere på lyde

God adgang på
mobiltelefonen

af mennesker, som har sex med
hinanden. Lydene er henvendt
til mennesker med fx sanseforstyrrelser eller blinde. Tanken
bag det er at sætte gang i fantasien hos mennesker, som ikke
har let adgang til at få stillet
sine seksuelle behov.
”Undervejs i min uddannelse
blev jeg meget opmærksom på,
at det ikke er alle mennesker,
der kan køre på flere sansekanaler ad gangen, når det gælder
sex. Men også det her med, at
lyde har en helt særlig virkning
på kroppen,” fortæller Berit
Thuen, som står bag hjemmesiden, til DR.
Er du interesseret i at vide
mere om initiativet, kan du læse
mere på hjemmesiden www.innersense.dk. Artiklen fra DR kan
findes her: https://www.dr.dk/

God Adgang har lanceret en mobil

netop dem, som er på farten – kan

nyheder/regionale/nordjylland/

løsning, som sikrer, at alle kan hente

man lede efter et handicaptoilet.

berit-indsamler-lydporno-skal-

oplysninger om de steder som God

Der er også en mulighed for at søge

saette-gang-i-fantasien-hos-

Adgang har mærket. I praksis bety-

efter handicapparkeringspladser.

personer-med

der det, at du på din mobiltelefon

Du skal skrive Godadgang.dk i din

kan se de mærkede steder, mens

telefons browservindue, og så er du

du er på farten. Som noget godt til

i gang.
HANDICAP NYT 3 - 2019 • 9
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Illustration: Colourbox.

Bisidderhjælpen
er gået
konkurs
Danmarks største private
socialrådgiverfirma Bisid-

Flere danskere
overlever kræft
– men vi halter
efter nordmænd
og svenskere
Kræftplaner og pakkeforløb har givet

CAN, en database med kræftstatistik

danskernes overlevelse efter kræft

fra de nordiske lande.

et skub i den rigtige retning. Men

”Siden 60’erne har overlevelsen

nye tal fra de nordiske lande viser,

efter kræft været stigende. Og det

at vi stadig er blandt de dårligste i

fortsætter heldigvis – ikke bare i

Norden, når det gælder kræftoverle-

Danmark, men i alle nordiske lande.

velse. Det skriver Kræftens Bekæm-

Men Danmark er det land, der har

pelse i en pressemeddelelse.

forbedret overlevelsen mest,” for-

Andelen af danskere, der overlever

klarer Gerda Engholm, statistiker i

derhjælpen er lukket med

en kræftdiagnose, stiger. I perio-

kort varsel. Medarbejderne

den 2012-2016 overlevede 79 pct.

er opfordret til at begære

mænd og 81 pct. kvinder en kræft-

haft dårligere kræftoverlevelse

selskabet konkurs, fortæller

diagnose i mindst et år. Det er en

end både Norge, Sverige, Island og

flere kilder til DenOffentlige.

stigning i forhold til perioden 2007-

Finland. Men nu haler vi ind på de

Flere ugers krise i selskabet

2011, hvor det kun gjaldt 75 pct. af

andre lande og kan vinke farvel til

Bisidderhjælpen Aps, der har

mændene og 77 pct. af kvinderne.

bundplaceringen for mange kræft-

kontorer fem steder i landet,

Det viser opdaterede tal fra NORD-

former.

Kræftens Bekæmpelse.
Danskerne har siden 1970’erne

førte i april til at ejeren, Pia
Stamer Larsen, kastede håndklædet i ringen.
Alle medarbejdere blev
opsagt, og ejeren anmodede
dem ifølge DenOffentlige.dk
om at sørge for en konkursbegæring fra deres fagforening.
DenOffentlige.dk har i flere
artikler beskrevet forløbet,
der ledte op til konkursbegæringen. De artikler kan læses
her: https://www.denoffentlige.dk/bisidderhjaelpen

Illustration: Colourbox.
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PERSONER MED HANDICAP ER RINGE STILLET

Årsrapport
2018 for
Klagenævnet
for Special
undervisning
I 2018 fik Klagenævnet for Specialundervisning flere klager
over kommunernes afgørelser
end året før. Samtidig afgjorde
nævnet flere sager end i 2017.
Det viser årsrapporten. Årsrapporten for 2018 viser, at klagenævnet har modtaget 392
klager. Størstedelen af klagerne
er fortsat klager over specialundervisning i folkeskolen, hvor
der i 2018 er sket en stigning på
14 pct. i antallet af modtagne
klager. Årsrapporten viser, at der
i 41 pct. af de behandlede sager
har været fejl i kommunernes

Foto: Colourbox.

sagsbehandling. Den formelle
fejl, der oftest forekommer, er en
utilstrækkelig eller manglende
begrundelse til borgeren i kommunernes afgørelser. Disse har
udgjort 37 pct. af de formelle
En rapport fra Institut for Menneske-

ringere stillet end gruppen af perso-

fejl. Rapporten giver et overblik

rettigheder, som udkom i april, viser,

ner uden handicap. Og samlet set er

over, hvad klagenævnet har

at mennesker med handicap ofte

der desværre ingen tegn på, at det

arbejdet med i det forgangne

står uden for samfundet. Det betyder

bevæger sig mod mere lige mulig-

år og henvender sig til interes-

ifølge rapporten, at færre personer

heder for personer med handicap,”

seorganisationer, myndigheder

med handicap får et job eller en ud-

fortæller Nikolaj Nielsen, chefkon-

og borgere med interesse for

dannelse. Samtidig er store dele af

sulent hos Institut for Menneskeret-

området.

det offentlige rum utilgængeligt for

tigheder.

mennesker med fx bevægelseshandi-

Rapporten, der gør status på

Du kan læse rapporten på
tps://ast.dk/publikationer/ars-

cap. Alt det lagt sammen betyder, at

situationen for personer med

rapport-2018-for-klagenaevnet-

mennesker med handicap generelt er

handicap i Danmark, kan læ-

for-specialundervisning

ringere stillet i samfundet, end men-

ses via instituttets hjemme-

nesker uden handicap er.

side her: https://menneskeret.

”På ni ud af ti samfundsområder er
personer med handicap væsentligt

dk/monitorering/status-paa-
menneskerettighederne-danmark
HANDICAP NYT 3 - 2019 • 11

Stenhus Kostskole - en privatskole
med fokus på solid faglig undervisning!
Skolen er beliggende i den vestlige del af Holbæk, tæt
på skov og fjord med god plads til sport, leg og andre
udendørsaktiviteter.
På Stenhus Kostskole går ca. 600 elever, fra 5. til 10.
klasse. Vi har egen kostafdeling (fra 6. klasse) med
plads til ca. 60 kostelever.
Kostelever som ønsker at fortsætte på gymnasium vil
fortsat kunne bo her. Vi har eget sportsakademi
(fodbold), ligesom der på Stenhus Gymnasium er
college med; basket, badminton, håndbold, svømning.
Læs mere på skolens hjemmeside www.stenhus.dk,
eller kontakt os på tlf. 5943 0269 for nærmere aftale.
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KUNSTNER

Af Mads Stampe

EN MAND MED SUCCES
TAGER SCENEN

Pressefoto.

I april udkom Mikkel Lunds EP ’Built for Comfort’. Lidt under en måned senere havde filmen ’Usynligt hjerte’, hvor Mikkel Lund havde sin første større filmrolle, premiere. Handicap-nyt har mødt manden med succes

D

E BLUES-ROCKEDE TONER
flyder ud af højtalerne.
Det er Mikkel Lunds yndlingsnummer på hans nye
plade, ’Built for comfort’, der udkom
i april: ”You never see the man”. Det
er Mikkels stemme, der synger teksten, som han også selv har skrevet.
Sangen handler om sangerens egne
oplevelser med at blive overset og
overhørt; den handler om aldrig
at blive taget alvorligt, ofte blive
talt ned til og ikke blive regnet for
noget. Den handler om, at omverdenen oftest ikke ser den mand, Mikkel Lund er. De ser i stedet en mand
i kørestol; en handicappet.
Hvis man ser rigtigt efter, er det
dog ikke svært at få øje på den
mand, Mikkel Lund er. Det kan
godt være, han sidder i kørestol, og
det kan godt være, han har en CPdiagnose (spastisk lammelse, red.),
men han er ukuelig, og han vil ikke

finde sig i at blive talt ned til. Hvis
han får et nej, vender han om og
prøver igen. Indtil han får et ja.
For 20 år siden sad Mikkel Lund
således til et informationsmøde på
Statens Teaterskole. Han spurgte,
hvordan de stillede sig i forhold til
at få en elev med handicap. Svaret
kom prompte og utvetydigt: ”fysisk
handicappede kan ikke spille skuespil”. De så med andre ord ikke den
mand, Mikkel er.

Og så blev han skuespiller
I tiden efter afvisningen tog Mikkel
Lund privatundervisning, og i 2001
tog han til England og studerede
på Liverpool Institute of Performance Arts for at blive skuespiller.
Og selvom Mikkel Lund med sine
egne ord ”ikke bliver stresset af at
være skuespiller med handicap”, så
begyndte der langsomt, men sikkert at ske noget, da han kom hjem
fra England.
Mikkel Lund har haft flere mindre
roller på teatret, i kortfilm og på TV.
I 2015 spillede han hovedrollen
’Elefantmanden’ på Odense Teater,
men det er først med premieren
på ’Usynligt hjerte’, han får lov at
spille på det store filmlærred i en
af de bærende roller. Det er stort.
”Det er topfedt at optræde – at
formidle et budskab. Når jeg gør
det, og jeg har publikum i min hule
hånd, så føler jeg, de ser mig som
en person. Så ser de mig som den
mand, jeg er,” konstaterer Mikkel
Lund.

Usynligt hjerte er indtil nu kulminationen på 20 års arbejde, og
i de senere år har Mikkel Lund
bemærket, at der er nye vinde, der
blæser. Det er som om, synes han,
at der bliver skrevet flere roller til
skuespillere med handicap. Producenter og instruktører er umiddelbart mere med på at skabe
anderledes roller og manuskripter,
der passer til sådan en som ham,
og faktisk er det begyndt at se ud
til, at handicappede faktisk kan
spille skuespil, sådan som de ellers havde afvist dengang på teaterskolen.

Uden omsvøb
”Det er befriende at få lov at vise
sit værd, når jeg går til castings.
Jeg beder ikke om særbehandling,
tvært imod. De produktioner, jeg
har været med i, har ikke handlet
om at leve med et handicap. De karakterer, jeg har spillet, har tværtimod bragt historien fra A til B, og
det har ikke udelukkende handlet
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om handicap. Det er fedt,” fortæller
Mikkel Lund.
Det hele handler faktisk om, at
Mikkel Lund bare gerne vil ses for
den mand, han er. Det er tydeligt,
efterhånden som samtalen skrider
fremad. Han vil have en rolle, fordi
han er den bedste til den. Han vil
have lov at udgive en plade, fordi
den er god, og fordi musikken kan
bære sig selv. Han vil ses. Han vil
høres. Han vil tages alvorligt, fordi
han er god til det, han gør.
Han vil have, at omverdenen lytter til hans musik og ser de film,
han er med i, og vurdere ham, ligesom alle andre vurderes, for sådan
er livet: uden omsvøb.
Har du fået lyst til at lytte til Mikkel Lunds musik uden omsvøb, så
er den tilgængelig på alle gængse
musik- og streamingtjenester.

Mikkel Lund spillede sammen med skuespilleren Peter Christoffersen på Odense Teater
i 2015. Pressefoto. Odense Teater.

Usynligt hjerte spiller ved redaktionens deadline i udvalgte biografer
landet over.

’På Handicap-nyt EKSTRA har vi
lagt en smagsprøve på noget af det
Mikkel Lund har lavet.

Mikkel Lund spillede
hovedrollen i Elefantmanden
på Odense Teater.
Pressefotografier.
Odense Teater.
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Handicap Løgumgård • Bo- og beskæftigelse

Telefon 74 92 89 30

A1

handicap-loegumgaard.toender.dk
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Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Pilotforsøg med
elektriske
ramper i
FynBus

Gitte R. R. Nielsen signalerer
til chaufføren, at hun ikke
skal med, da bussen har en
manuel rampe, som kræver en
hjælper. Det skyldes, at man
ikke kan se rampetypen,
førend døren i
midten
går op.

Tre elkørestolsbrugere tester i
disse måneder elektriske ramper i
Odense

D

”

U SKAL SÆNKE bussen,”
siger Gitte R. R. Nielsen
til chaufføren i FynBus.
Bussen kører nogle meter
frem, og så lykkes det at sænke den
og skyde den elektriske rampe ud,
så Gitte kan køre ind.
Handicap-nyt er taget til Odense
for at køre i bybusser med testperson Gitte R. R. Nielsen.
Hun sidder i elkørestol og sammen med to andre testpersoner
kører de hver for sig rundt med
busser fra FynBus og er med til at
bevise, at elkørestole sagtens kan
bruge busserne, hvis chaufføren
sænker bussen og skyder elrampen
ud.
Forsøget gik i gang i marts måned
og stopper i maj, og forsøget skal
evalueres af FynBus i juni.
Gitte har kørt med mange gange
efterhånden, og hun noterer både
busrute, busnummer, tidspunkt
og hendes oplevelse af, hvad der
foregår. Og allerede nu har hun
gode forventninger til den endelige
evaluering.
”Chaufførerne har fået en opgradering i at sænke bussen og bruge
elrampen, og de ved godt alle sammen, at der lige nu foregår en test,”
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siger
Gitte.
Hun
så gerne,
at man kom
helt væk fra de
hjælperafhængige
manuelle ramper og gik
over til elektriske ramper, men
også at man stopper med at tro, at
selvhjulpne brugere af elkørestole
ikke kan komme med bussen. Som
det er i dag, tager busserne kun
passagerer med, som benytter manuelle kørestole.

Man kan ikke se, hvilke busser der har elramper
Vi står af igen efter nogle stoppesteder, og chaufføren har helt
styr på at gøre alting korrekt. Den
næste bus vi vil prøve, den har en
manuel rampe, og chaufføren forlader galant sin plads og slår den ud.
Problemet er nemlig, at man ikke
kan se, om det er en manuel eller
en elektrisk rampe, som bussen
har monteret, det kan man først
se, når bussen åbner de midterste
døre. Da vi skal af igen, må redaktøren betjene den manuelle rampe.
Chaufføren har fri, og han vil gerne

tale
med Gitte om kantsten
og stoppesteder, og i sin iver for at
tale med hende, har han glemt at
sænke bussen, men det tager Gitte
som en oplevelse.
Gitte plejer at køre mellem en
og tre timer ad gangen for at teste
busserne. Hun tester også rutebusserne og ikke kun de busser, der
kører i det centrale Odense.
I den næste bus vil chaufføren
ikke have Gitte med, da hun sidder
i en elkørestol, men da hun fortæller om forsøget, og at han kan ringe
til FynBus, hvis han ikke tror på
hende, så indvilger han, men han
virker sur. Han har problemer med
at bruge rampen, og han sænker
ikke bussen, men hun kommer ind,
og da vi skal af igen, sænker han
heller ikke bussen. Gitte noterer
alt, og hun var på nippet til at bede
om hans navn, da hans attitude var
meget lidt serviveminded, men hun

nøjes dog med at notere tidspunkt,
busrute og busnummer.
”Mine testture har lært mig, at
meget handler om viljen. Det er
ok at være usikker, men selv om
man er det, så kan man godt være
serviceminded,” siger Gitte. På
en testtur kom Gitte ud for, at en
chauffør sagde, at rampen ikke duede, med da Gitte ikke lod sig spise
af med det, så indrømmede han,
at han ikke vidste, hvordan den
virkede.
Efter denne lidt vrangvillige
chauffør står vi og glaner ved
Kvægtorvet, hvor TV2 holder til, og
her oplever vi et andet problem,
nemlig manglende kanstensnedsænkninger, da Gitte skal køre et
stykke på cykelstien, førend hun
kommer til et sted med en nedsænket kantsten. Disse stoppestedsproblemer vil testpersonerne
gå videre med til Odense kommune, da det ifølge Gitte halter på
dette vigtige område på trods af,
at Odense har gjort meget for at få
gode overgange ved stoppesteder.

Alle er glade for testen
Da næste bus med elrampe stopper, instruerer Gitte: ”Du skal sænke bussen og lukke dørene, og så
skal du skyde rampen ud og åbne
dørene.” Men det virker ikke, og
grunden til det er, at her skal døren
være åben, når rampen skyder ud,
det undrer Gitte, men vi kommer
ubesværet med og også af igen.
Ifølge Gitte er de chauffører, hun
har talt med, glade for testen, de
har fået fotografier af testpersonerne, da det foreløbigt kun er et
pilotforsøg at køre med personer
i elkørestole. Så chaufførerne kan
sagtens afvise elkørestolsbrugere,
som ikke kan legitimere sig som
testpersoner, da kørsel ikke er åbnet for alle endnu, men det, håber
Gitte på, vil ske, når forsøget er
slut. Mange elramper kan bære 350
kg, og det er den samme vægt som

Gitte R. R. Nielsen er glad for opgaven som testperson, og hun håber, at forsøget munder ud i en tilladelse til, at brugere af elkørestole må bruge busserne i FynBus.

på mange billifte ifølge Gitte.
De næste tre busser tager vi ikke
med, da de har manuelle ramper,
og Gitte forklarer chaufførerne, at
vi venter på en med en elektrisk
rampe, da dette er en test, og det
forstår de godt, men alle er pænt
stoppet for at tage os med. Endelig
kommer der en med en elektrisk
rampe, men den kommer kun halvt
ud, så vi kan ikke komme med. Den
næste bus er problemfri, den både
sænker sig og slår rampen ud, og vi
kommer også af igen.

Som føl på Gittes testtur fik Handicap-nyt et godt indtryk af både
de gode ting og af vanskelighederne, men Gitte er meget fortrøstningsfuld. ”Det er meget bedre nu,
end da vi startede forsøget. Chaufførerne bliver hele tiden mere
opgraderede i at betjene rampen
og bruge hæve-sænke funktionen,
og når alle er det, så er der ingen
grund til, at elkørestole ikke kan
bruge kollektiv transport i FynBus,”
slutter Gitte R. R. Nielsen.

Når bussen er sænket og rampen ude, så kan det godt lade sig gøre at komme ind og ud
af bussen.
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busses skole
et godt sted at lære - et godt sted at være

mosebuen 1 • 2820 gentofte • telefon 39 69 00 54
www.busses.dk • kontor@busses.dk

Alslevvej 25
S U P P LY I N G YO U R I D E A S

4850 Stubbekøbing
Telefon: 54 73 29 20

Th. Geyer Skandinavien ApS
Byleddet 7 • 4000 Roskilde
Tlf: +45 4630 0030 • www.thgeyer.dk

Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet

mariegrubbe@guldborgsund.dk
www.mariegrubbeskolen.dk

Ådalskolen

En folkeskole for børn med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser

Du kan bruge DUKH, hvis du forgæves har søgt
rådgivning i din kommune

Eriksvej 4 • 4100 Ringsted • Tlf. 57 62 84 00
aadalskolen@ringsted.dk • www.aadalskolen.dk

A2

Jupitervej 1 6000 Kolding
Tlf.: 7630 1930 mail@dukh.dk,
sikkerpost@dukh.dk
www. dukh.dk
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JENS BOUETS KLUMME

NATUREN OG UNIVERSELT
DESIGN
Kommunernes Landsforening
(KL) afholdt for nyligt en konference med fokus på naturen som
mulighedernes rum. Naturen
har åbent 24-7, og der er gratis
adgang hele året. Temaet var
friluftsliv i vores fælles natur, og
alle var enige om, at naturen i
sig selv er ”medicin” imod rigtig meget. Naturen er et
tillidsfuldt rum til samtale og refleksion, man med fordel kan bruge alene eller sammen med andre. Naturen
kan bringe tankerne et andet sted hen, give energi og
både fysisk og mental styrke. Selv er jeg dybt fugleinteresseret og har været det i mere end fyrre år. Alene
det at høre fuglene og naturens lyde er stærkt medvirkende til, at jeg kommer ned i gear efter ganske få
minutter i det fri.
Naturen er det nye ”Vitamin N”, som i den grad er
sundhedsfremmende. Man kan også tage del i de mange
aktiviteter, frivillige organisationer, naturstyrelsen m.fl.
udbyder, så man sammen med andre kan få udvidet sin

horisont og få inspiration til anvendelsen af naturen.
Mange kommuner anvender allerede naturen i aktivitetsbaserede indsatser rettet imod udsatte borgere i alle
aldre. Aktiviteterne er mangfoldige og retter sig imod alt
fra ensomhed, familier til unge utilpassede, stressramte
unge og voksne, psykisk sårbare, ældre uden netværk,
personer med fysiske handicap og meget mere.
Når jeg var inviteret til denne konference, var det med
henblik på at sikre kontakter til fremtidigt samarbejde
på naturområdet. Der, hvor naturen er uberørt af menneskehånd, vil naturen selv definere sin tilgængelighed, og
det skal vi ikke gøre noget ved. Men der, hvor naturen er
tilpasset af menneskehænder, skal vi sikre anvendelse
af universelt design i tilpasningen. I alt for høj grad har
vi i Danmark forsømt dette. Tænk hvis jeg fremadrettet
kan nyde naturen sammen med universelt design overalt i Danmark, hvor naturen er tilpasset, så både børnebørn med små ben, min kollega i kørestol og min gamle
far med rollator kan være med.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

BOGANMELDELSE

Af Bente Rødsgaard

NATUREN SOM TERAPEUT

E

N NORSK BOG: ”Å lytte til Hakkespetter. Naturen
som terapeut” er en bog i to dele. Den ene del
handler om meget skadede mennesker, som ved
hjælp af terapi, hvor naturen indgår, har fået det

bedre.
Det er forfatteren Ruth Lillegraven, som har interviewet syv mennesker, som har været udsat for fx fysisk
og psykisk vold i barndommen, mennesker med angst,
depressioner, spiseforstyrrelser og stress.
De syv beretninger er meget ærlige og personlige. Fx
om en læge som har været velfungerende, men til sin
egen store forbløffelse går helt ned med stress. Men
fælles for dem alle er, at de har fundet ro ved at være i
naturen uanset årstiden. Alle i bogen har været patienter på Modum Bad, som er et rekreationssted med et
kristent udspring, og hvor naturen indgår som en del af
terapien. I bogen er der også fagfolk, der fortæller om
naturoplevelse som led i behandling fx en psykolog,
psykiater, terapeut og en teolog.

Hvis man skal drage en
konklusion, så er det, at
det stillestående liv indendørs medfører mange problemer for menneskers velbefindende,
derfor gælder det om
at komme udendørs og
sanse naturen, det giver mere energi til at
klare tilværelsen. Og
man kan gøre meget
i naturen, gå, sidde,
være stille, stå på
ski, fiske, svømme,
sole sig, plukke bær,
og komme hjem og
være glad for, hvad
man har oplevet.
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Tekst og foto af Mads Stampe

Sydsjællands højeste
udsigtspunkt er ikke
for alle
Et 45 meter højt skovtårn har set dagens lys – og sikken et
syn det er. Selvom alle er velkomne i tårnet, så er det bare
ikke for alle, lyder det fra folkene bag. Det understreges af
den dårlige fysiske tilgængelighed, som desværre kaster
skygger over en ellers fantastisk oplevelse. Handicap-nyt
har besøgt Skovtårnet, Sjællands højeste punkt.

T

ÅRNET RAGER 45 meter op i
luften, og faktisk kan det ses
fra motorvejen, da Handicap-nyt nærmer sig og drejer fra ved afkørslen mod Rønnede.
Tårnet ligger på Sjællands højeste
punkt, og når man står på tårnets
øverste platform, er man 135 meter
over havets overflade, og man kan
dermed ikke komme højere op på
Sjælland.
Det er en flot dag i slutningen af
april. Solen varmer, som den gør i
det tidligere forår: ikke så varmt,
at man kan smide jakken, men alligevel varmt nok til at man får en
fornemmelse af sommer. Træerne
er lysegrønne, og skoven viser sig
i det hele taget fra sin bedste side.
Det er en god dag, vi har valgt at
besøge Skovtårnet, som er åbnet
en måneds tid inden vores besøg.
Der har allerede været læst og
skrevet en del om Skovtårnet, og
langt det meste er begejstret. De
seneste par uger har vi i Dansk
Handicap Forbund dog oplevet
henvendelser fra medlemmer, som
bestemt ikke er tilfredse med den
fysiske tilgængelighed til tårnet.
Det er også derfor, Handicap-nyt er
her i dag, og vi har allieret os med

to af vores medlemmer: Erna Christensen fra Bygge- og Trafikpolitisk
Udvalg (BTPU) og Ulla Trøjmer, som
er aktiv i ulandsudvalget og tilgængelighedsvejleder.
I dagens anledning er Erna Christensen, som ellers oftest bruger
manuel kørestol, i elektrisk scooter,
og Ulla Trøjmer sidder i el-kørestol.
Erna Christensen har dog taget sin
manuelle kørestol med, så vi kan
teste mulighederne som bruger af
manuel kørestol i løbet af turen.
Med hældningsprocenter på over
20 procent nogle steder på turen
giver det dog ikke meget mening,
og Erna Christensen dropper efter-

hånden helt at hoppe over i den
manuelle kørestol.
”Der er ingen grund til at teste
det. Jeg ved, at jeg ikke kan klare så
stejle hældninger, så det behøver
jeg ikke udsætte mig selv for,” lyder det fra Erna Christensen, da vi
bevæger os ud mod Skovtårnet af
den 900 meter lange board walk,
som folkene bag tårnet har anlagt
gennem skoven.

Klage i Statsforvaltningen
Netop hældningsprocenterne har
givet anledning til kritik af bygningsværket. Ifølge Bygningsreglementet må hældningsprocenten
ikke overstige fem procent, for at
en bygning betragtes som tilgængelig for mennesker i fx kørestol,
og dermed overstiger Skovtårnet
og området omkring langt det krav.
Netop derfor har Dansk Handicap
Forbunds Bygge- og Trafikpolitisk
Udvalg (BTPU) klaget til Statsforvaltningen over Faxe Kommunes
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Alle er velkomne – men det
er ikke for alle

vurdering af bygningsværket. I
kommunen betragtes Skovtårnet
nemlig ikke som en egentlig bygning, men derimod som en privat
forlystelse, som dermed ikke skal
leve op til kravet om max fem
procents stigning. Således står
Skovtårnet i dag, mens at en del af
vores medlemmer må opleve store
problemer med at komme rundt
om og op i Skovtårnet.
Hele klagen kan læses på Handicap-nyt EKSTRA, og BTPU afventer
ved redaktionens afslutning fortsat
svar fra Statsforvaltningen, og der
er derfor ikke taget stilling til de
videre skridt i sagen.
Erna Christensen taler med Ida Roed
Rasmussen fra Camp Adventure, mens
Ulla Trøjmer nyder udsigten.
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Både Erna Christensen og Ulla
Trøjmer klarer turen ud til tårnet
fint, om end der har været lidt
udfordringer med nogle høje trin
undervejs, og selvom Ida Roed Rasmussen fra Camp Adventure lytter
til de gode råd og kritikpunkter undervejs, så er hun også meget klar i
spyttet, når Handicap-nyt forholder
hende den verserende klage.
”Vi lytter selvfølgelig til alle, der
henvender sig. Men samtidig må
jeg også bare sige, at vi har lavet
en forlystelse, som alle er velkomne til at opleve, men det er ikke
alle, der kan opleve den. Det har vi
allerede fået en del kritik for, men
det er jo et vilkår, at der er ting,
man ikke kan – handicap eller ej,”
siger Ida Roed Rasmussen.
Vi når efterhånden længere ud
af board walken og ind i skoven, og
pludselig tårner et timeglas-formet
bygningsværk sig op mellem træerne. Det er imponerende, og det
er ikke mærkeligt, at journalister og
gæster umiddelbart har taget godt
imod det nye udflugtsmål.
Begejstringen bliver ikke mindre,
efterhånden som vi bevæger os
op i tårnet, op gennem træerne,
og til sidst bryder ud ovenover
trækronerne med de nye, spæde,
lysegrønne blade, hvor vi mødes af

en fantastisk 360 graders udsigt ud
over det sydsjællandske.

Nu står bygningen her – det
er ærgerligt
Det er vitterligt imponerende.
Derfor er det også ekstra ærgerligt, at tårnet umiddelbart er svært
tilgængeligt for mennesker med
handicap og gangbesvær, mener
Erna Christensen og Ulla Trøjmer.
Selve rampen i tårnet har en hældningsprocent på over seks, og dermed overstiger også den kravet i
bygningsreglementet.
”Vores politiske holdning er, at
det skal være tilgængeligt for alle.
Nu står bygningen her, og så må
man så informere om de udfordringer, der er. Der vil være nogle, der
ikke kan bruge det, og det noterer
vi som ærgerligt. Vi vil gerne have,
at hvis man bygger sådan noget et
andet sted en anden gang, så skal
man tage hensyn,” lyder det fra
Erna Christensen.
På Handicap-nyt EKSTRA har vi
lagt interview med Erna Christensen og Ulla Trøjmer samt Ida Roed
Rasmussen fra Camp Aventure.
Her kan du høre mere om de to
medlemmers oplevelse af stedet,
ligesom du også kan læse klagen til
Statsforvaltningen i sin helhed.
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DET SKER

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

dhf@danskhandicapforbund.dk

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:
Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice
Afdelingschef:

Ulandssekretariatet:

dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

▼

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

BORNHOLM
Afdelingen holder ferie i juli. I august arrangeres der bustur
til Svendborg. Mere information under rejser.
Lørdag den 21. september kl. 12.00: Udflugt. Vi kører til
The Ranch, Rutsker, hvor vi skal have stegt flæsk med persillesovs. Derefter kage og kaffe på Hammershus Besøgscenter.
Pris kr. 150. Tilmelding senest den 18. 9. kl. 13. Kørsel fra
The Ranch og derefter til Hammershus Besøgscenter arrangeres. Pris kr. 50 pr. person.
Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 04, med
mindre andet er nævnt.

HIMMERLAND
Følg med i nyheder på vores hjemmeside og på vores Facebookside.

KORSØR-SKÆLSKØR
Lørdag den 6. juli kl. 9.15-19.00: Sommerbustur med
liftbus til Fanefjord Skovpavillion, Møn. Vi spiser 2-retters
menu. Efter maden ser vi Møns Klint, hvor vi nyder kaffe og
hjemmebag. Pris kr. 420 for medlemmer. Ikke-medlemmer
kr. 520. Sidste tilmelding den 29. 6.

Lørdag den 17. august til torsdag den 22. august: Ferietur
til Balka Strand, Bornholm. Se mere om turen i lokalbladet.
Mandag den 23. september: Medlemsaften.
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 Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.

MIDT-VEST
Torsdag den 18. juli kl. 14.00-20.00: Sommerhygge. Starter
med kaffe og kage, derefter spil inde og ude. Senere starter
vi grillen op. Pris kr. 75. Tilmelding senest den 9. 7.
Onsdage den 7. august og 25. september kl. 18.30-21.00:
Hygge med spil og håndarbejde. Kaffe, kage, øl og vand kan
købes.
Torsdage den 15. august og 19. september kl. 19.0021.30: Bingo Banko.
Lørdag den 24. august kl. 13.00-20.30: Tur til Hvide Sande.
Efter en tur rundt i byen kører vi hjem til Helle, som igen i år
stiller sit hjem til rådighed med aftensmad til alle. Vi kører
mod Herning igen kl. 19.30. Pris kr. 75. Kr. 150, hvis man ønsker at køre med foreningsbusserne. Tilmelding senest den
13. 8.
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Mandag den 2. september til fredag den 6. september:
Sommerferie på Slette Strand.
Alle arrangementer foregår på Teglvænget 107 D i Herning,
med mindre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til Jeanette,
tlf. 61 67 09 93, eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria
mellem kl. 15.00 og 16.00.

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

NÆSTVED
Søndag den 23. juni kl. 17.30-22.00 i Egeparkens festsal:
Skt. Hans-fest med bål, middag og musik.

ODENSE
Søndag den 1. september kl. 12.30-17.00 i Hjallese Forsamlingshus: Høstfest. Pris kr. 200. Drikkevarer for egen
regning. Tilmelding senest den 26. 8.
Det er nødvendigt med tilmelding til alle arrangementer.
Tilmeldingen er bindende, og der vil blive afkrævet betaling for udeblivelse uden grund. Tilmelding skal ske senest
mandagen før et arrangement til Susanne og Jørn, tlf. 61 31
35 75 eller 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 22 71, med
mindre andet er nævnt. Mulighed for kørsel, hvis du har et
handicap og bor i Odense Kommune. Egenbetaling på kr. 45
t./r.

Fredag den 26. juli kl. 19.00-23.00 på Pottegården, Lyngvej
3, 4573 Højby: Lars Lilholt-koncert. Pottegårdens musikprogram: www.pottegaarden.dk. Portene åbner kl. 19, koncerten starter kl. 20. Under koncerten er der mulighed for at
købe diverse. Alle udgifter er for egen regning. OBS: der er
kun lille toiletrum med 90 cm friplads ved siden af et lavt
WC uden armstøtter. Tilmelding senest den 12. 7.
Torsdag den 19. september kl. 15.30-20.00 på Højby Sø,
Ellingebjergvej 1, 4573 Højby: Temamøde underoverskriften ’Tilgængelighed for alle – din hverdag, din kommune’.
Få viden om og inspiration til det lokale arbejde for bedre
tilgængelighed til og i bygninger, byrum og menneskeskabte
naturanlæg. Få desuden overblik over reglerne for nybyggeri
og ombygninger, standarderne, tilgængelighedsstrategier,
den kommunale handicappolitik og handleplaner, lokalplaner, klagemuligheder, værktøjer og problemstillinger. Fuldt
program lagt over hele dagen. Der vil være kaffe og te samt

Næsten ny. kr. 500. Se evt. billeder på deres
hjemmeside.
Henvendelse til sælger pr. mail:
lenebaelum@gmail.com
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RINGKØBING-SKJERN
Oplysning til afdelingens medlemmer. Det er blevet muligt
for os at deltage i arrangementer i afdeling Midt Vest. Se
deres arrangementer side 25 og tilmeld dig.

RØDOVRE
Tirsdag den 25. juni kl. 10.00-17.00: Skovtur. Vi kører fra
Ørbygård til Bromølle Kro.

SKAGEN
Torsdag den 22. august kl. 19.00-22.00: Banko starter op
igen efter sommerferien.
Mandag den 26. august kl. 14.00-16.30: Mandagsklubben
starter op igen efter sommerferien.

ODSHERRED

Nutricica sonde
ernærings rygsæk
sælges

smørrebrød i løbet af dagen. Oplægsholdere: Lars S. Pedersen, arkitekt, og Jens Petersen, handicappolitiker. Deltagelse
er gratis. Kørepenge udbetales med kr. 1,98 pr. km. Alle er
velkomne. Tillidsfolk i handicaporganisationer og Handicap
råd i Region Sjælland m.fl. er indbudt. Tilmelding senest den
1. 9.

ANNONCE

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rullepølse 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 arrangementer med spisning, ring senest 5 dage før på tlf. 20
86 45 54.

SKIVE-VIBORG
Tirsdag den 13. august kl. 13.00: Mønsted Kalkgruber. Vi
mødes ved Aktivitetscenteret på Odgårdsvej 15 B og kører
derfra i private biler. Vi forventer, at toget kører, så alle kommer med rundt. Pris kr. 100 for medlemmer. Kr. 125 for ikkemedlemmer. Tilmelding senest den 6. 8.
Tilmeldinger skal ske til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31,
med mindre andet er nævnt.

Kropsstøtte til
kørestol sælges

ANNONCE

Kropsstøtte Focus art. nr. 1552735 til højre side
på kørestol. Sælges for kr. 1.000. Nypris kr. 1.575.
Kvittering haves.
Henvendelse til sælger pr. mail:
lenebaelum@gmail.com
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BRUG VISO

SLAGELSE-SORØ
Mandag den 5. august kl. 18.00-21.30: Medlemsaften med
musik. Flere informationer i lokalbladet, når vi nærmer os.
Mandag den 2. september: Bowling og spisning. Også for
dem, der ikke bowler. Flere informationer i lokalbladet, når vi
nærmer os.

THISTED
Onsdage i ulige uger kl. 13.00: Banko.
Tilmelding til arrangementer skal ske senest en uge før til
Laila, tlf. 51 31 58 51, med mindre andet er nævnt.

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer
eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO –
Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver
borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.VISO skal være med til at sikre,
at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset hvor i
landet du bor.
Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.
Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på
mail: viso@servicestyrelsen.dk.

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

VESTEGNEN
Lørdag den 20. juli kl. 14.30-20.00: Sommerfest. Pris for
medlemmer kr. 100. Pølsevogn: frikadeller m. kartoffelsalat
og pølser med drikkevarer. Bindende tilmelding senest den
10. 7.
Onsdag den 14. august til søndag den 18. august: Ferietur
til Svendborg. Vi bor på Hotel Svendborg med halvpension.
Pris kr. 4.800 i dobbeltværelse. Kr. 5.600 i enkeltværelse.
Lørdag den 28. september kl. 10.00: Skovtur ud i det blå.
Pris kr. 250 for medlemmer. Inkluderer frokost + 1 genstand
til maden. Bindende tilmelding senest den 19. 9.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 01
49 mandag til onsdag mellem kl. 18 og 20. Alle arrangementer foregår i Kærbo, med mindre andet er nævnt.

REJSER
REJSER

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, Blekinge 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

ANNONCER

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.

Danmark/Svendborg
AMSTERDAM, HOLLAND

INVALIDEBIL
SÆLGES
DUKH’s
målgruppe er personer med handicap, pårørende

27. april august
– 2. maj
12.-16.

Bornholm arrangerer en bustur til Hotel Svendborg. Afrejse
fra Bornholm d. 12. august 2019 kl. 08.00 til Ystad, hvor
Roskilde Busselskab venter på os med en liftbus. derefter går
turen til Hotel Svendborg. vi skal besøge Langeland, Tåsinge,
Assens og de Fynske bjerge.

Invalidebil sælges grundet dødsfald.
og handicaporganisationer.
Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT
75 MTA automat/manuel. Sølv metalRÅDGIVNING
lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

Dansk Handicap
Forbund
rådgivning
kabinevarmer.
Firetilbyder
vinterdæk
på fælgeog bisidderhjælp.
(i depot - 500 kr. ved afhentning). El

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende, står et team af kompetente medarhandlet, certifikat
sammenklappelig
bejdere -medfølger.
frivillige Kran
som til
ansatte
– parat til at hjælpe dig.

Pris for turen er kr. 5.345 med fuld pension.

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

Tilmelding til Lis Schou, tlf. 20 41 43 04.

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

Dumin.
kan Henvendelse
kontakte Dansk
Handicap
Forbunds rådgivningsteam
kr. 138.000
til Jens
Rathje, Maglelund
på telefon
39Strand,
29 35 tlf.
55 43
eller
social@danskhandi31 st. tv. 2660
Brøndby
73 på
70 mail
63, mobil
-

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

RABATORDNINGER:

Halvbord og polstring sælges
RUSTBEHANLING TIL BILEN
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO

ANNONCE

HED Mercasol
Humlebæk
Rustbeskyttelse
giversælges for kr.
Polstring17.
til –højre
side Sp 1588321 med Rio armlæn E
for kr. 700.
Nypris kr.
2300. Polstring
NYsælges
23. august

rabat på rustbeskyttelse af bilen til med1.800. Se evt.
på Invacares
hjemmeside
for billeder.
Kvittering15%
haves.
Korsør/Skælskør
afdeling
arrangerer
6 dages ferierejse
til
lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver
Slukefter Kro i Vojens.
Henvendelse til sælger pr. mail: lenebaelum@gmail.com
Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
fortalte, at han fik ideen ved at kigge på arbejdet i nabobilletter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelvirksomheden, der indretter handicapbiler.
se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
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dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.
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Tekst og foto af Line Nykjær Johannesen

Debat og bildæk
D
ER VAR LINET op til et
spækket program, da
Dansk Handicap Forbund
den 9. maj afholdt arrangementet ”Debat og bildæk” i Handicaporganisationernes Hus. Her
kunne man holde sig beskæftiget
det meste af dagen ved fx at besøge en række udstillere, deltage i
workshops om retssikkerhed og rettigheder i forhold til handicapbiler,
komme til politisk debat, og møde
racerkøreren Jason Watt.
Med Folketingsvalget skudt i
gang, var politikerne i topform til at
debattere social- og handicapområdet, som ordstyrer Nick Allentoft
fra DenOffentlige.dk ledte dem
bestemt, men sikkert igennem. Alle
på tværs af partiskel var da også
enige om, at der bør gøres noget

Jason Watt i mørkegrå trøje
fortalte om sin racerbil.
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for, at syge, udsatte og mennesker
med handicap får en ordentlig behandling i det danske system. De
repræsenterede politikere fra SF,
S, Å, V, K og DF havde selvfølgelig
hvert deres bud på, hvordan problemerne skulle løses. Fra salen
var der spørgsmål ikke mindst om
en førtids- og fleksjob reform, der
har slået fejl, og et system bygget
på mistillid.
Mødet med systemet kunne
Jason Watt også berette om, da
han afsluttede dagen med en
livsbekræftende fortælling
om hans vej fra en motorcykelulykke, der efterlod
ham lam fra brystet og
ned, til en karriere som
professionel racerkører.
Ved hjælp af særligt

specialtilpassede racerbiler og en
god portion viljestyrke blev Jason
Watt den eneste person med handicap i verden, som har vundet et
nationalt mesterskab. Der var også
stor interesse for hans specialtilpassede Ford GT, også kendt som
verdens hurtigste (og dyreste) handicapbil, som han stolt viste frem
på parkeringspladsen.
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✁
INDMELDINGSKORT

BLIV

Jeg ønsker medlemskab af
Dansk Handicap Forbund

MEDLEM
AF

Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver.

DANSK

Navn:
Sæt X:

 Jeg har et handicap

 Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn:

HANDICAP

Sæt X:

FORBUND

 Har et handicap

 Har ikke et handicap

Adresse:
Postnr./by:
E-mail:

Telefon:

SÅDAN MELDER DU DIG IND

Fødselsdato (dato.måned.år):

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

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

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

Barnets navn:

Gå på hjemmesiden

Fødselsdato (dato.måned.år):

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

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)
 Amputationskredsen (AK)
 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

Ring til os

 HPV-update-gruppen (HPV)

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

Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse,
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling,
du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og
information fra din lokalafdeling i forbundet.
I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til,
om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelingens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling
/ landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog
ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et
tillidserhverv i forbundet.
Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan
fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elektronisk på vores hjemmeside.
Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund,
modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkredsen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager
det første gang.
Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem
år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det
omfang det ønskes.

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

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af
mine oplysninger.
Dato og underskift:

Kontingent 2019
Enlige
Ægtepar/Samboende
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Illustration: Niels Poulsen.

314 kr.
471 kr.

-altid lave priser!

www.harald-nyborg.dk
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BORGERPROTESTER

Af Mads Stampe

Opråb til politikerne:

Se os, hør os!
På rekordtid har facebookgruppen BAK OP OM PÅRØRENDE TIL HANDICAP OG PSYKISK
SÅRBARHED samlet mere end 8.400 medlemmer. De står sammen for at råbe politikerne
op og gøre opmærksom på den vilkårlighed, der præger mulighederne for at få hjælp på
handicapområdet. Handicap-nyt var med, da gruppen mødtes på Christiansborg Slotsplads i april

K

LOKKEN ER 11 om formiddagen, og solen skinner
fra en næsten skyfri himmel. Vinden er ret kraftig,
så Monica Lylloff og Mia Kristina
Hansen har søgt læ bag den store
rytterstatue på Christiansborg
Slotsplads midt i København. Under
#sidevedside har de indkaldt alle
interesserede til en happening for
at råbe politikerne op og gøre dem
opmærksomme på de store udfordringer, der er forbundet med det
at have et barn med handicap og
psykisk sårbarhed.
Ikke alene er der alle de praktiske og følelsesmæssige udfordringer, der kan være forbundet med
at være pårørende til et barn med
handicap eller psykisk sårbarhed,
den kommunale sagsbehandling
spiller i den grad også en stor og
nedslående rolle i familiernes hverdag.
”Vi oplever, at der er al for stor
variation i den hjælp, man kan få i
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kommunerne landet over,” fortæller Mia Kristina Hansen om baggrunden for, at de to kvinder, som
i øvrigt begge er mødre til børn
med specielle behov, har stiftet
facebookgruppen BAK OP OM DE
PÅRØRENDE TIL HANDICAP OG
PSYKISK SÅRBARHED.
”Vi er en gruppe, der vil ses og
høres. Vi vil give de pårørende
rundt omkring i landet mulighed
for at stå frem og fortælle deres historie, om hvad de oplever i deres
hverdag,” supplerer Monica Lylloff.

Rekordstor opbakning
Og set og hørt er de i den grad
blevet. Facebookgruppen har på
rekordtid samlet mere end 8.400
medlemmer, og de to stiftere er
mødtes med handicaporganisationer, ordførere og socialminister Mai
Mercado for at gøre opmærksom
på den vilkårlighed, der er i kommunerne, når det handler om at
hjælpe familier, som har børn eller

familiemedlemmer med handicap
eller psykisk sårbarhed.
”Der er rigtig mange pårørende
rundt omkring i landet, som oplever en ulighed, og som kæmper i
hverdagen. Det, at vi nu står sammen i fællesskab, giver håb, og det
giver ligesom mening, at vi nu sammen kan vise, at vi ikke bare er enkeltsager rundt omkring i kommunerne; vi er faktisk en stor gruppe
mennesker og pårørende, som har
brug for en nødvendig hjælp, som
vi ikke oplever, vi får,” fortæller Mia
Kristina Hansen.
Efterhånden som vi står og snakker, fyldes området omkring rytterstatuen på slotspladsen mere
og mere op. Medlemmer fra facebookgruppen kommer til. Nogle
har bannere med, og én kommer
med en megafon, som han giver til
Monica Lylloff som for at sige: råb
dem op!
Og det gør hun. I løbet af de
timer, hvor gruppen er samlet på

slotspladsen, er både Monica Lylloff og Mia Kristina Hansen oppe at
stå på rytterstatuens fundament for
at komme op i højden og fortælle
deres historie. Begge bliver berørte, som de fortæller deres historie
– ikke mindst på grund af den store
opbakning, som demonstrationen
har fået. Der er vel omkring 80
mennesker samlet.

Monica Lylloff fortæller sin
historie til de fremmødte.
Privatfoto.

Drop regelrytteriet og se
dem, det handler om

brugt til at sige nej og nej og nej,”
konstaterer Lotte, som mener, at
man ville kunne løse mange af de
problemer, der er på området, ved
at bruge sin sunde fornuft.
”Man kan se, at Jasmin ikke kan
klare sig selv. Det er helt logisk.
Men der sidder i stedet en eller
anden sagsbehandler og siger, at
lovgivningen siger sådan og sådan,
og så får de ikke den hjælp, de har
brug for,” fortæller Lotte.

Samme problemer på tværs
af diagnoser
Hendes historie er ikke enestående. Det ved Monica Lylloff og Mia
Christina Hansen. De ved også, at
problemerne ikke kender til diagnoser, og derfor går deres initiativ
på tværs af både fysiske og psykiske diagnoser.
”Det er ikke kun enkeltdiagnoser,
som oplever de største problemer.
Det er den samme kamp for hjælp,

der opleves på tværs af både fysiske og psykiske handicap,” fortæller Monica Lylloff. Efter demonstrationen på slotspladsen havde gruppen indkaldt en række politikere og
organisationer til dialogmøde for at
komme et skridt tættere på at løse
problemerne på området.
På Handicap-nyt EKSTRA kan
I se et sammenklip fra dagen på
Christiansborg Slotsplads i april,
ligesom I kan finde link til Facebookgruppen, hvor der er heftig
aktivitet.
Monica Lylloff er desuden aktuel
med bogen ’Seje mor – en fortælling om livet med 3 børn med
særlige behov’, som vi har læst og
anmeldt.
Anmeldelsen ligger på Handicapnyt EKSTRA.
Illustration: Depositphotos

En af dem, der er mødt op, er Lotte,
som er mor til Jasmin på 19 år.
Jasmin er svært retarderet og har
svær epilepsi. Indtil for nylig havde
familien en velfungerende ordning,
som hjalp Jasmin i det omfang, hun
havde behov for. For kort tid siden
besluttede kommunen at skære i
ordningen, så Jasmin hver dag skal
passe sig selv i seks timer. Og det
kan hun ikke, fortæller hendes mor.
”Hun er fuldstændig hjælpeløs,
og det er helt umuligt. Derfor må
vi træde til som forældre, men det
er ikke fair, at vi skal passe vores
voksne datter, skifte hendes ble og
underholde hende seks timer hver
dag,” fortæller hun.
Lotte er kommet helt fra Fyn for
at være på slotspladsen i dag for
at bakke op om de pårørende og
for at man kan råbe endnu højere,
For systemet fungerer ikke i dag,
mener hun.
”Jeg håber, at man får kigget på
lovgivningen og så faktisk siger, at
man skal bruge noget mere sund
fornuft i stedet for alle de her
regler, som ikke er til noget som
helst. Reglerne bliver reelt set bare
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TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard

Klimatilpasning og terrorsikring:

NYE BARRIERER FOR
UNIVERSELT DESIGN?
Rundt om i landets byer sker der i disse år tiltag, som enten
skal afbøde for ekstremregn og vandstigninger eller beskytte
bygninger og pladser mod terrorangreb. Spørgsmålet er derfor, om disse tiltag går ud over tilgængeligheden for mennesker med handicap?

D

ET HAR EN ny rapport fra
Vejdirektoratet undersøgt.
Rapporten er baseret på
ca. 40 projekter inden for
klimaløsninger og terrorsikring fra
Danmark og i udlandet. Rapporten
henvender sig til teknikere, rådgivere og andre og er tænkt som inspiration og hjælp til udformning af
terrorsikrings- og klimatilpasningsprojekter.
I rapporten kan man læse, at der
godt kan opstå tilgængelighedsproblemer. Fx ved at ganglinjer
indsnævres, og ledelinjer for blinde
og svagtseende afbrydes samt at
adgang spærres for kørestols- og
rollatorbrugere på grund af trin og
for store hældninger. Der kan også
opstå faldrisiko på grund af fordybninger uventede steder i byrummet
i form af ujævne belægninger, men
også at kørestolsbrugere skal køre
nogle omveje på grund af forhindringer.
Rapporten påpeger, at langt de
fleste tilgængelighedsproblemer
kan løses, hvis de gældende anbefalinger følges i projekteringen
og ved at inddrage en tilgængelighedsrevisor eller en anden fagperson indenfor området i projekteringen og/eller ved at få udført
tilgængelighedsrevision på et eller
flere trin af processen. I sammenfatningen står der blandt andet:

lokale eller landsdækkende handicap- og ældreorganisationer.”
Rapporten Klimatilpasning og
terrorsikring: Nye barrierer for
universelt design? kan downlades gratis på Vejdirektoratets
hjemmeside: http://vejregler.
lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=
terror&docId=vd20180197-full

”Generelt bør tilgængelighedshensynet - som i alle andre byrumsprojekter - inddrages så tidligt
som muligt
for at undgå
uheldige påklistrede løsVejregelgr
uppe Tilgæ
ngelighed
ninger. Ved
meget store
Viden og do
kumentatio
n
projekter
November
2018
kan det være relevant
at inddrage
Til

Dokumentty
pe

Dato
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TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard. Foto: Jeppe Kerckhoffs.

Christiansborgs Slotsplads
er terrorsikret
Slotspladsen foran Christiansborg er renoveret. En halvcirkel af lyse granitkugler flankerer nu den berømte borg, hvor Folketinget holder til

I

DEEN BAG RENOVERINGEN
er ifølge Folketingets hjemmeside, at pladsen skulle blive
både smuk og terrorsikret. Det
sidste sørger 85 granitkugler for i
bornholmsk granit. De mange sten
forhindrer fx lastbiler i at køre ind
på pladsen og påkøre forsamlinger

Landsformand
Susanne Olsen kan
let køre mellem
granitkuglerne.

eller enkeltpersoner.
Ifølge landsformand Susanne
Olsen er det lykkedes at lave en
moderne plads, som viser, at tilgængelighed og terrorsikring godt kan
forenes.
”Det er ikke noget problem for
kørestolsbrugere af køre mellem

granitkuglerne, men jeg synes godt,
at man kunne have tænkt på, hvor
smart det er at lægge så mange brosten, som alle ved, giver kørestolsbrugere mange rystelser, som de
på grund af deres helbred ikke kan
tåle. Men når det er sagt, synes jeg
godt om resultatet,” siger hun.

Slotspladsen er på ca. 8.000 m2
og belagt med ca. 200.000 brosten. De 85 granitkugler vejer
ca. 1,5 ton hver og er 113 cm i
diameter og er af bornholmsk
Moseløkkegranit. Kuglerne er
sænket ned over metalpullerter,
der er støbt ned i pladsen. For
at skabe den nye plads har det
være nødvendigt at sige farvel
til 10 træer, som erstatning for
dem er der plantet 12 træer ved
Slotsholmkanalen.
Landskabsarkitekt og partner
Torben Møbjerg fra GHB Landskabsarkitekter er arkitekten
bag den nye Slotsplads. Biler
med særlig tilladelse kan
komme ind på pladsen nogle få
steder, hvor nogle pullerter kan
sænkes. Både PET, Hovedstadens Beredskab og Københavns
Politi har været inddraget i processen med at sikre parlament
og Slotsplads.
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Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
2605 Brøndby
Røremaskiner
5L - 200L

Telefon 43 44 22 88
www.varimixer.com

Herbergvejen 8 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 9715
www.copenhagenhostel.dk

Glostrup Apotek
Åbent alle årets dage fra kl. 6-24

www.glostrup-apotek.dk
Tlf. 43 96 00 20 • Hovedvejen 101 • 2600 Glostrup

TØMRER & SNEDKER MED MANGE ÅRS ERFARING

Ubjergvej 14
6270 Tønder
Tlf: 22 67 87 76
info@asmussen-ts.dk
www.asmussen-ts.dk

Bygningssnedkeriet i Vonsild
v/ Ivan Hansen

Hjælpemidler til Blinde og Svagtseende
samt andre Handicapområder

Hjarupvej 19 • 6000 Kolding • M: 24 83 24 39 • E: mail@bygningssnedkeriet.dk

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

Tlf. 48 79 40 09
A3

www.bygningssnedkeriet.dk
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HJÆLPERORDNING

Af Mads Stampe

Tvillingemor med hjælp:

JEG HAR LÆRT
AT ACCEPTERE
HJÆLPERNES
ROLLE
Lea Kristensen er mor til tvillinger. Hun skal have
familielivet til at balancere med det faktum, at hun
har et handicap, der kræver praktisk hjælp til børnene i alle døgnets 24 timer. Det har givet nogle udfordringer, men det er ikke noget, familien ikke kan
håndtere

K

ALENDEREN VISER 3. maj
2018 på Rigshospitalet i
København. Lea Stiegel
Kristensen og Kristian Kristensen er netop blevet forældre
til tvillingerne William og Viktor.
Fødslen gik, som sådan nogle tvillingefødsler ofte går, med et planlagt
kejsersnit. Alt er, som det skal være:
normalt.
Familien som sådan er også
helt normal. Og så alligevel ikke,
som familier i Danmark er flest.
Lea Stiegel Kristensen har diagnosen AMC, som har et meget
længere latinsk navn, og som
blandt andet betyder, at Leas
hænder drejer let og ikke kan
bruges til fx at tage børnene op.
Leas hofter er også opereret, da
hun er født med hofteskred, og
forud for graviditeten er der derfor gjort mange tanker om, hvorvidt hendes krop kunne holde til
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en graviditet, og om de overhovedet skulle have børn.
”Inden vi gik i gang, fik jeg testet,
om mine hofter ville kunne holde
til en graviditet. Det blev bekræftet, at det kunne de. Flere end én
gang fik vi dog at vide, at jeg ikke
ville kunne bære tvillinger,” fortæller Lea Stiegel Kristensen.
Derfor var det også mere end et
chok, da den lille familie fandt ud
af, at de ventede tvillinger. Faktisk
blev det også opdaget relativt sent,
og de havde været igennem et par
scanninger, førend jordemoren gav
dem beskeden.
”Hun troede, vi vidste det, så hun
sagde det sådan henkastet, da vi
var til en scanning. Det var i den
grad et chok for os,” husker Lea
og Kristian tilbage. Kristian gik på
det nærmeste i panik og fik tinitus
umiddelbart efter beskeden. Lea
var også i syv sind umiddelbart ef-

ter
beskeden,
for det betød,
at alle de tanker,
de havde gjort sig om
at få et barn, måtte ændre sig
drastisk.

Måtte lægge mere over til
hjælperne
Ikke alene er det et chok i sig selv
at få to børn på én gang. Det skal
de fleste bruge nogle dage på at
fordøje. Samtidig skulle den lille
familie forholde sig til de læger og
eksperter, som netop havde advaret om, at Lea Kristensen ikke ville
være i stand til at bære to børn på

grund
af sit handicap.
”På klinikken havde de sagt,
at min krop ikke kunne bære mere
end ét barn, og det gjorde selvfølgelig, at vi var meget bekymrede.
Vi mente dog også, at når vi havde
sagt A, måtte vi også sige B, og det
viste sig jo også, at graviditeten
gik helt, som den skulle,” fortæller
Lea Stiegel Kristensen.
Men når man har et handicap
som Leas, så er der også andre
bekymringer, man skal tage stilling

til og bliver konfronteret med. Fx
er det ikke muligt for Lea at løfte
sine egne børn op, og blandt andet derfor har hun brug for hjælp i
alle døgnets 24 timer. Den hjælp
er bevilget af Faxe Kommune,
hvor familien bor, og det
betyder, at der er et hold
af fire hjælpere og
hendes mand, som
hjælper med alt
det praktiske omkring børnene.
At familien
havde fået to
børn på en
gang gjorde
fx også, at
Lea hurtigt måtte
lægge mere
over til
hjælperne
og på den
måde måtte
gå på kompromis med
de planer, hun
havde, inden
fødslen, hvor hun
i udgangspunktet
ville gøre så meget som muligt selv. I
starten ramte det hende
hårdt, at hun ikke kunne
være der for begge sine børn
hele tiden.
”I starten ville jeg være med til
alting omkring begge børn, men
det måtte jeg hurtigt tage op til
revision, fordi det simpelthen
ikke kunne lade sig gøre for mig.
Når de begge to skulle skiftes på
én gang, måtte jeg bruge mine
kræfter bedst muligt, og jeg tøede
også stille og roligt op,” fortæller
Lea, som i de situationer, hvor der
var to bleer at skifte, måtte prioritere at være sammen med den
ene, mens hjælperen skiftede den
anden.
”Jeg er nået dertil, at drengene
ikke kan få for meget kærlighed,

og jeg kan konstatere, at de har
mange voksne omkring dem, som
elsker dem og vil dem det allerbedste. Det hjælper mig meget,”
konstaterer hun.

Svært møde med
omverdenen
Selvom det har været en omvæltning at skulle vende sig til livet
som mor med hjælp, så er det specielt i mødet med omverdenen, at
Lea Kristensen og hendes lille familie har oplevet de største udfordringer. Flere gange har de oplevet,
at folk, de møder på gaden, går ud
fra, at det ikke er Lea, der er mor
til børnene, men derimod hendes
hjælper.
Familien oplever, at folk kan blive
forarget, når de finder ud af, at det
er Lea, der er mor. Det gør hende
både ked af det og vred.
”Jeg er for det første overrasket
over mig selv, at jeg ikke har et
svar klar til de her mennesker, men
det gør også, at jeg kan være tilbageholdene i forhold til at gå ud,
fordi jeg ikke har vidst, hvordan jeg
skulle håndtere det,” fortæller Lea,
der mener, at det i høj grad er folks
fordomme og uvidenhed, der kommer uheldigt ud, mere end det er
ond vilje.
Efterhånden som den lille familie
er landet i rollerne som forældre,
er der da også opstået en stolthed
hos familien, hvor de hylder det at
skille sig ud.
”Jeg kan da godt blive lidt stolt
over, at vi rykker ved folks fordomme og forudindtagede tanker om at
være en familie. Vi har som par og
familie altid været vant til at skulle
forholde os til folks reaktion på
os – specielt efter vi har fået børn,
men det bliver bedre,” slutter Lea
Kristensen med et lille smil.
Lea og Kristians børn fyldte et år
den 3. maj 2019. De er for nyligt
startet i vuggestue, hvor pædagogerne og de øvrige familier har
taget godt imod dem alle.
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Fursund Færgeri

FAABORG NIELSEN
Solidt håndværk

Stenøre 3

Lars Faaborg
Direktør & Håndværker
+45 41 14 60 04
lars@faaborgnielsen.dk
www.faaborgnielsen.dk

FAABORG NIELSEN APS
Gl Møllevej 25
6840 Oksbøl

99 15 64 67

www.vinrosen.dk

Mobil 22 23 16 25
ammo@skivekommune.dk

v/ Morten Nielsen
mnmaler16@gmail.com

• Træfældning
• Beskæring
• Græsslåning
• Hækklipning
• Lugning
• Maleropgaver

Jens Eppler Sandbæk
Mobil 21 15 12 19
www.trivsels-assistenten.dk

• Belægning
• Ramper
• Ejendomsservice

APC BYG ApS

A4

Pilumvej 3 • 6100 Haderslev • Tlf: 3113 0138
apc@apcbyg.com • www.apcbyg.com
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Af Bente Rødsgaard. Foto: Frands Havaleschka.

VANFØREFONDEN

Vanførefonden spredte
atter glæde
Mennesker med bevægelseshandicap nyder godt af fondens gavmildhed på vidt forskellige områder

Lektor Lotte N.S Andreasen Struijk (i midten)modtog årets forskerpris. Ved siden af
hende står Vanførefondens formand Pia Gjellerup og Monica Lylloff.

E

N GANG OM året rykker Vanførefondens bestyrelse og
repræsentantskab ind i Nationalmuseets festsal for at
holde årsmøde og uddele to priser.
Formanden for Vanførefonden fhv.
finansminister Pia Gjellerup fortalte
veloplagt om årets gang i fonden.
Vanførefonden har i regnskabsårets løb uddelt 3.684.238 kr. til
49 projekter, og traditionen tro
fremhævede formanden enkelte af
bevillingerne. Vanførefonden har
støttet Dansk Handicap Forbund
igennem mange år, og i år modtog
forbundet 1,2 mio. kr.
Hvor af et beløb på 200.000 kr.
er målrettet projektet ”Tilgængelighed til den byggede kulturarv”,
som skal øge viden om, hvordan
man kan forbedre tilgængeligheden til den byggede kulturarv gennem inkluderende arkitektoniske

løsninger. Målgruppen for projektet
er arkitekter, bygherrer og politiske
aktører. ”Resten af beløbet på 1,0
mio. kr. er til brug for forbundets
kursus- og frivilligaktiviteter, rejsetilskud til hjælpere plus Egmont
Højskolens gode sommerkurser,
der giver deltagerne mulighed for
at dyrke gamle og nye venskaber,”
sagde Pia Gjellerup.

Sport, møder og forsamlingshuse
Andre der har nydt godt af fondens
gavmildhed er handicapidrætten,
hvor fonden har givet støtte til aktiviteter inden for sejlsport, ridning,
kørestolsrugby og el-hockey. ”Jeg
vil fremhæve, at vi har bevilget
49.750 kr. til Sejlklubben Køge
Bugt til opsætning af en række
bomme på de eksisterende broer,
der vil gøre det muligt at være

selvhjulpet ved ind- og udstigning
af sejlbådene. Sejlklubben Køge
bugt har en handicapafdeling og
har syv både, som er specielt indrettet til handicapsejlads,” fortalte
Pia Gjellerup.
Vanførefonden modtager stadig
mange ansøgninger fra forsamlings- og kulturhuse om støtte til
at forbedre tilgængeligheden. Som
tidligere er støtten primært givet til
handicaptoiletter, lifte, elevatorer
og ramper. Fx har fonden støttet Appenæs Forsamlingshus ved
Næstved med 50.000 kr. til etablering af et handicaptoilet og en
udendørslift.
Vanførefonden har også støttet
musikfestivalen Lost Lands, der
blev afviklet på Christianshavn og
Ungdommens Folkemøde. Sidstnævnte er en demokratifestival,
hvor unge kan debattere, diskutere
og blive hørt.
Formanden lagde ikke skjul på,
at det lave renteniveau er en udfordring for Vanførefonden samt
lovgivningen, som begrænser
investeringsmulighederne for
ikke-erhvervsdrivende fonde, som
Vanførefonden. Derfor var det en
meget stor glæde for fonden, at
den kunne støtte 49 projekter og
med et uddelingsniveau på linje
med året før.

Ny pulje på vej
Tidligere havde fonden en pulje
ved navn ”Den gode oplevelse”,
som bestyrelsen sidste år vedtog at
forandre, da den ikke var en succes.
I samarbejde med Bevica Fonden
har Vanførefonden nu etableret en
ny pulje, der skal give mennesker,
der er udfordret af deres handicap
og økonomi, mulighed for gode opHANDICAP NYT 3 - 2019 • 43

VANFØREFONDEN

Monica Lylloff modtog
Opmuntringsprisen.
(Du kan læse mere om
hende på side 34-35).

med handicap. Det faktum har givet mange glæder, udfordringer og
viden. Alt sammen noget, som hun
besluttede sig for at berette om.
Det blev i første omgang til bogen
”Seje mor”, og da hun samtidigt
var aktiv på de sociale medier, så
medførte bogen, at mange i lignende situationer henvendte sig
til Monica med deres egne personlige historier – ikke mindst om det
besværlige møde med systemets
love og regler. Dette har ført Monica ind på en handicappolitisk vej.
Hun er fx medstifter af græsrodsbevægelsen og Facebookgruppen
”Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed”, som
gik i luften i februar 2019 og i dag
tæller 10.000 medlemmer. ”Monica er et forbillede, en fighter, som
med energi og kampgejst giver inspiration og mod til mange andre
forældre og pårørende til børn,
unge og voksne med et handicap
og har ydet en bemærkelsesværdig indsats, ”sagde Pia Gjellerup.

Forskerpris

levelser sammen med andre. ”Den
bærende tanke er, at vi alle bliver
stærkere og får mere overskud
og glæde gennem sociale fællesskaber, og at netop ensomhed og
social isolation er en faktor, der udfordrer mange med et handicap.
Samlet har Bevica Fonden og
Vanførefonden forpligtet sig til årligt at bevilge 1,2 mio. kr. til puljen,
hvoraf de 600.000 kr. kommer fra
Vanførefonden. Foreløbig er der
indgået en treårig rammeaftale
med Egmont Højskolen, Parasport
Danmark og Dansk Handicap Forbund, hvortil ansøgningerne også
skal sendes,” sagde Pia Gjellerup.
Foreløbig er planen, at Egmont
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Højskolen skal uddele støtte til ophold på højskolen. Parasport Danmark skal arrangere en sportslejr i
udlandet en gang årligt. Og Dansk
Handicap Forbund skal anvende
midlerne til at arrangere weekendog ferieophold.

Opmuntringspris
Vanførefondens Opmuntringspris
er på 25.000 kr. og gives til en person, som har gjort en uegennyttig
og bemærkelsesværdig indsats for
at lette dagligdagen for fysisk handicappede.
Årets modtager af Vanførefondens Opmuntringspris er Monica
Lylloff, som er mor til tre børn

Lektor Lotte N. S. Andreasen Struijk
fra Aalborg Universitet var årets
modtager af Vanførefondens Forskerpris på 100.000 kr. Hun har i
de seneste år arbejdet tæt sammen
med mennesker med handicap.
Hun koordinerer EXOTIC- projektet,
hvor man ved hjælp af tungestyring kan styre en robotarm, så man
fx kan bladre i en bog, selvom man
er bevægelseshæmmet. Noget der
fx kan give livskvalitet til ALS patienter. Lige nu arbejder hun tæt
sammen med andre forskere i et
tværfagligt team på at videreudvikle selve teknikken, så robotarmen
kan samle ting op på gulvet ved at
tilkoble et kamera, der viser, hvad
man ønsker at samle op. EXOTICprojektet har fokus på, hvordan
teknologierne kan gøres brugervenlige, så brugeren finder det
acceptabelt at benytte løsningen i
dagligdagen.

Nu med
r
nye bolige

Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne
mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker
med erhvervet eller medfødt døvblindhed.
Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.

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

Af Jeppe Kerckhoffs

Dækning af merudgifter
under pres
Dansk Handicap Forbund oplever flere og flere eksempler
på, at medlemmer efter mange år pludselig får frataget
dækningen af merudgifter. Det er bekymrende og kan
medføre store økonomiske udfordringer

N

ÅR MAN I serviceloven har
indbygget en bestemmelse
om dækning af merudgifter, så handler det om, at
mennesker med handicap ofte har
udgifter, som andre mennesker ikke
har. Det er udgifter, der er følger af
ens handicap, og som fylder markant
i et i forvejen presset husholdningsbudget. Det kan fx være udgifter til
en dyr kassevogn, håndsrækninger i
hjemmet, særlige produkter og beklædningsgenstande, øget behov for
varme, medicin osv. Merudgiftsdækningen ligestiller, så man kan have et
familieliv, fritidsliv og arbejdsliv på
lige fod med andre.

konkrete eksempler på mennesker,
som har mistet deres ydelse, og
lægger man dem sammen med
de personer, som har oplevet, at
deres ydelse er faldet for bagatelgrænsen, så er tallet 133 personer. Samtidig har 116 oplevet at
få reduceret deres ydelse. Tallene
omfatter en mindre gruppe, som
har svaret på vores rundspørge,
men bekræfter vores antagelse
om, at der er et stort pres på ordningen.

Politisk indsats
Udviklingen har betydet, at forbundet har iværksat en indsats
for at få gjort politikerne opmærksomme på problemstillingen.
Udover gennemførelse af en rundspørge har vi sammen med vores
specialkreds RYK haft foretræde
for Folketingets Social, - Indenrigs
og Børneudvalg, hvor vigtigheden
af merudgiftsdækningen er blevet
tydeliggjort, og hvor vi har udtrykt
bekymring for denne underminering af merudgiftsdækningen,
som efterlader mange mennesker
med handicap med store økonomiske udfordringer. Samtidig er vi
i dialog med de øvrige handicaporganisationer om at få et overblik

Ny udvikling
Forbundets rådgivningsteam får
løbende henvendelser fra medlemmer, som mister ydelsen, fordi
den falder for den såkaldte bagatelgrænse, men det er en ny udvikling, at vi ser frakendelser, hvor
man dømmes helt ude af personkredsen med henvisning til, at man
er for selvhjulpen.
Bekymringen forstærkes yderligere af, at flere afgørelser efterfølgende er blevet blåstemplet
af Ankestyrelsen. Særligt har vi
oplevet, at mennesker med paraplegi (rygmarvsskader) falder ud
af personkredsen, og det tyder på,
at der er ved at ske en praksisglidning, som risikerer at underminere
ordningen.
En rundspørge blandt forbundets medlemmer viser, at vi har 63
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Deltagerne fra foretrædet på Christiansborg fra venstre er Helle Schmidt, formand for specialkredsen RYK i Dansk Handicap Forbund, afdelingsleder Jeppe
Kerckhoffs og landsformand Susanne Olsen. Privatfoto.

Læs mere om vores rundspørge på DHF’s hjemmeside
Læs artikel om problemet i RYK bladet på side 10:
http://www.ryk.dk/node/15847
Læs mere om merudgiftsreglerne på DUKH’s hjemmeside:
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/
merudgifter-til-voksne
Hvis du søger hjælp – kontakt DHF’s rådgivningsteam, tlf. 39 29 35 55.
Web: https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/
radgivningsteam/#gsc.tab=0

over problemets samlede omfang.
Her ved deadline fylder Folketingsvalget meget i den politiske
dagsorden, men sammen med RYK
følger vi op på problemet efter

valget, for når så vigtige bestemmelser, som merudgiftsdækningen
sættes under pres, så er det et
udtryk for, at der pilles ved selve
fundamentet for handicappolitik-

ken – nemlig kompensationsprincippet, som har til formål at fjerne
barrierer, som følger af handicappet og stille vores medlemmer lige
i forhold til andre borgere.

Nyt fra rådgivningen
Tekst: Lotte Tobiasen, socialrådgiver, Dansk Handicap Forbunds
rådgivningsteam

En ”stopper” til handicapbiler
I Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam taler vi af og til
med medlemmer, der af vanvare
er kommet til at køre ud af deres
liftbus, mens liften har været
nede. Dette fald med kørestolen
ud af bilen kan medføre nogle
ganske alvorlige skader, som i
værste fald kan være fatale. Der
findes imidlertid en særlig indretning, en slags stopper, der gør
det umuligt at køre ud af bilen,
hvis liften ikke er helt oppe.
Stopperen er ikke lovpligtig,
og kommunerne bevilger den
derfor ikke pr. automatik. Det er
dog ikke ensbetydende med, at
det ikke kan lade sig gøre at få
den bevilget. Fx hvis brugeren
ikke selv kan tjekke, om liften er
oppe på grund af stivhed i nakken. Eller forhold der betyder,
at brugeren har større risiko for

ved et uheld at aktivere den forkerte knap til betjening af liften.
Stopperen kan fås for ca. 3.500
kr. plus moms.

Canabis-præparater kan
dækkes som merudgift
Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam har været involveret i
en sag, hvor et medlem havde fået
afslag på at få dækket udgifter til
et lægeordineret canabis-præparat
efter servicelovens § 100. Afslaget
blev anket, og Ankestyrelsen har
omgjort kommunens afgørelse.
Ankestyrelsen skriver bl.a.:
”Ankestyrelsen vurderer, at dine
udgifter til CBD-olie er nødvendige merudgifter ved den daglige
livsførelse.”
De skriver videre: ”Vi er opmærksomme på, at CBD-olie ikke er
godkendt af lægemiddelstyrelsen,
og at der ikke ydes tilskud til det
efter de almindelige tilskudsregler
i sundhedsloven. Det ændrer ikke
ved resultatet, fordi der ikke er
oplysninger i sagen, som kan føre
til, at vi kan tilsidesætte din smer-

telæges lægefaglige vurdering
af, at du har behov for ordineret
CBD-olie.”
Det betyder, at kommunen
ikke kan give afslag på at dække
merudgift til medicin, der ikke er
godkendt af Lægemiddelstyrelsen alene med den begrundelse,
at det ikke er godkendt. Det
afgørende er, at produktet er lægeordineret.
Derudover er det naturligvis
også en forudsætning, at borgeren er omfattet af målgruppen
for merudgiftsbestemmelsen,
og at merudgifterne overstiger
minimumsbeløbet på gennemsnitlig 556 kr.om måneden.
Afgørelsen er ikke en principafgørelse, så den er ikke offentliggjort.

Hvis du ønsker vejledning
eller hjælp til en ansøgning
eller anke, er du velkommen
til at kontakte rådgivningsteamet på tlf. 39 29 35 55.
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Af Michael Nylandsted Larsen. Private foto.

Sydafrika er et
spændende rejseland

Solnedgang over savanen, som vi så på
en safaritur om aftenen.

Sydafrika er velegnet for
kørestolsbrugere, der gerne
vil på safari!

J

EG VAR I Sydafrika første gang
for snart 25 år siden for at forberede et projekt i nabolandet
Mozambique for Dansk Handicap Forbund. Tiden er gået, og jeg
har fået en familie, som også gerne
vil opleve Afrika, de store dyr, den
spændende natur, altså alt det, jeg
normalt ikke ser meget til, når jeg er
på projektrejser for Dansk Handicap
Forbund.

Endelig i 2018 var det lykkedes
os at spare nok penge sammen
til at virkeliggøre vores drøm om
en Afrikatur for hele familien: min
kone Anne Mette og vores to piger
Johanna på ni år og Katrine på 17.
Afrika rummer mange muligheder, men valget var egentligt ganske let: Kryger Park i det nordlige
Sydafrika, hvor jeg for 25 år siden
første gang oplevede den afrikanske natur, og som jeg huskede som
forholdsvis tilgængelig også i en
kørestol. Parken er enorm, 350 km
lang og omkring 60 km bred - et
areal der er dobbelt så stort som

Scukuza lodge,
det var ikke noget problem at
færdes i lodgen
med en kørestol.
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Fyn og Sjælland tilsammen, og som
støder op til andre parker i henholdsvis Mozambique og Zimbabwe. Vigtigt for os var, at Kryger Park
frem for alt er familievenlig. Her er
ikke brug for store terrængående
biler eller bevæbnede vagter, man
kan køre rundt på et fint netværk
af smågrus og asfaltveje i en almindelig bil i det tempo, der passer
familiens lyster og dagsform.

Lodges tilgængelige for alle
Vi startede med at forberede turen
i begyndelsen af 2018 og booke
steder at bo i parken, bestille fly og
leje bil. Det virkede lidt uoverskueligt, der er mange lodges i Kryger
Park, og de har alle handicapindrettede hytter. Vi ønskede at bo fire
forskellige steder, tre- fire dage
hvert sted og dermed rejse fra den
nordlige ende af parken til den sydlige i løbet af 11-12 dage. Svaret
var San Parks (reservations@sanparks.org) det officielle og utroligt
hjælpsomme kontor for alle Sydafrikas nationalparker. Jeg mailede
til dem og klagede min nød og fik
hurtigt svar, de skulle blot bruge et
par dage. Få dage efter kom der et

forslag til bookinger af to små hytter i fire forskellige lodges i løbet
af de 12 dage, som vi ønskede at
være i parken. En hytte hvert sted
ville være indrettet handicapegnet.
Resten var ret nemt, jeg bestilte bil
og fly via internettet.

Vinter i Sydafrika
I midten af sommerferien 2018,
mens tørken var på sit højeste her
i Danmark, rejste vi ned til den
Sydafrikanske vinter. Tidspunktet
var godt, lave temperaturer max 25
grader om dagen og ned til få grader om natten; det var meget tørt,
så dyrene samlede sig omkring
steder med vand og var dermed
lettere for os at se. Til resten af familiens lettelse (og min skuffelse)
er det også en årstid uden krybdyr
og insekter. Katrine, der er meget
bange for slanger, insisterede dog
alligevel på at blive fulgt mellem
husene af sin lillesøster, der med
en lygte og trampen skræmte alt
kryb væk. Det virkede, vi så intet
på hele turen.
Inde i parken boede vi i lodges,
som er et indhegnet område med
små runde huse, hver med køkken,
bad/toilet samt senge til to-tre
personer. Vi skulle være inden for
lodgens hegn mellem kl. 18.00 og
6.00. Stederne havde ofte en fantastisk udsigt, en restaurant og en
lille købmandsbutik, så vi lavede
meget af vores mad selv.
Udsigten fra vores køkken/
terrasse i Olifants lodge, vi
kunne både se og høre dyrene, mens vi
spiste morgenmad fx flodhest, elefant,
antiloper
og ørne.

Stort set alt safari foregår fra bil, så oplevelsen er
ens for alle, uanset handicap

Jeg kunne færdes de fleste
steder i min kørestol, da der var
mange ramper. Vi så mange dyr fra
vores lille terrasse og en del inde
i lodgens område: fugle, egern,
små antiloper, vortesvin og aber.
Aberne kunne være noget trælse; i
et tilfælde lykkedes det en bavian
at røve hele vores morgenmad,
mens vi var uopmærksomme; den
satte sig simpelthen midt på bordet og åd alt fra ristede brød til
scramblede æg og forsvandt først
i mageligt tempo, da vi kom løbende ud med vilde råb. Ny morgenmad blev købt, så katastrofen
var til at overse. Et sted havde vi
en leopard, der ofte sov til middag
i sandet lige uden for lodgen. Vi
så den flere dage i træk. En utrolig
oplevelse, da leoparder ofte er
svære at få at se.

Safari hver dag
Vi tog på safaritur flere gange dagligt, ofte kørte vi ud tidligt, kom hjem
til frokost for så at køre ud igen om
eftermiddagen. Vi så dagligt mange
elefanter, ofte stod der en gammel
hun med blafferende ører tæt på
vores bil. Flokken sikrede sig, at alle,
også de små unger, kom over, og
vi holdt respektfuld afstand, første
gang med hjerte oppe i livet. Vi
mødte også en del hanelefanter i
brunst. Det var altid spændende, de
har kun to ting i hovedet, at finde
hunner og evt. nogle eller noget, de
kan slås med. Anne Mette, der var
chauffør på hele turen, lærte at bakke i ret høj hastighed, når vi løb ind i
sådan en testosteronbombe.

Vilde hunde
Det var på en af vores ture, at vi
så et af Afrikas sjældneste rovdyr
nemlig vild hund. Ret tidligt om
morgen kørte vi gennem lidt spredt
skov og så noget, jeg først troede
var bavianer på vejen længere
fremme. Men lidt tættere på kunne
vi se, at vi havde været utroligt
heldige, det var en flok på 10-15
vilde hunde, der luntede langs vejen, så var den dag reddet. Rovdyr
er ofte svære at finde, så vi var
helt høje, når vi kom hjem efter at
have set en flok løver, en leopard
i et træ, eller en hyæne, der lå og
gnavede i et gammelt ben. Men
selv efter noget tid blev vi ved
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rene i de gamle løvers ansigter, må
det have været et voldsomt slagsmål, der endte med indtrængerens
død. Vi fandt halen og lidt skind,
der var ikke meget tilbage for gribbene at holde fest på.
Vi så ofte knogler af døde dyr, så
vi var aldrig i tvivl om, at dette ikke
var som i Zoo. Vi fik derimod konstant indtryk af naturens gang, som
da vi så en hunløve ligge og give fire små tykke unger die eller en flok
hyæneunger, der legede på vejen
som en flok kåde hundehvalpe.

Der findes kun ca. 200
vilde hunde i Kryger
Park. En flok vilde
hunde passerede helt
tæt forbi vores bil.

med at standse for at nyde synet
af giraffer, der elegant gik og nippede blade, store flokke impalaer,
der elegant kommer løbende, eller
en bøffelflok, der som en stor mørk
flod krydsede vejen. Det var ofte
svært at nå tilbage til lodgen inden
kl. 18.00, vi løb ofte ind i et eller
andet, vi også lige måtte se, når vi
var på vej hjem.

Gribbe og løver
Her trekvart år efter mindes vi stadig nogle af vores arrangerede ture
med lodgens safarivogne, som er

små lastbiler, man sidder på ladet
af. De må gerne køre ude om natten, hvor vi ledte efter dyr med
kraftige lygter. Johanne fortæller:
”Det var så koldt, at jeg ikke kunne
mærke mine fødder, men så fandt
vi to gamle hanløver, der havde
ædt en anden løve, og så frøs jeg
pludselig ikke mere.”
På vores tur kom vi til et sted
med mange gribbe og sjakaler, vi
kørte derhen og så sporene af nattens drama; en ung løve var kommet ind på de to gamle brødres
territorium og at dømme efter så-

Få praktiske problemer
Når jeg efterfølgende har snakket
om turen med mine døtre, fortæller de samstemmende, at dyrene
var fantastiske. Katrine mener dog
stadig, at den manglende internetdækning gør det grundlovsstridigt
at medbringe teenagere. Johanna
tog mange af vores bedste billeder
og vil gerne afsted igen i morgen.
Jeg tænker selv tilbage på en tur
med få praktiske problemer med
tilgængelighed, så jeg kunne nyde
turen på lige fod med resten af
familien.

En af de to gamle forædte hanløver, sårene
i ansigtet stammer fra
nattens slagsmål.

Foto: David Kahr / Folketinget
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Af Bente Rødsgaard

INKLUDERENDE ARKITEKTUR
Norsk bog sætter fokus på
inkluderende arkitektur

E

N DANSK OG en norsk arkitekt har sammen skrevet en
bog om inkluderende arkitektur. I Danmark opererer vi
med begrebet universelt design, og
i Norge opererer man med begrebet
”universell utformning”. Sidstnævnte begreb bruger man konsekvent
i norsk lovgivning, og begrebet er
implementeret politisk, juridisk og
byggefagligt, og man har arbejdet
med det i ti år. Det har skabt interesse og lyst i arkitektkredse til både at arbejde, udvikle og diskutere
begrebet i et arkitektonisk perspektiv. Bogens bærende tese er, at hvis
man sætter sig ind i brugernes behov og gerne vil være inkluderende,
så udvikler det løsninger af høj kvalitet, da indsigt og kundskab danner
rammen for kreativ tænkning.
Bogen består af tre dele: Teori og
kundskab. Værktøjskasse – herunder brugerinvolvering og brugerforståelse. Og en eksempelsamling
med byggerier fra Danmark og
Norge med fotografier, beskrivelser
og tekster om både intentioner og
løsninger.

tanker i gang om at give menneskelige og sanselige oplevelser i en
bygning.
Bogen slår til lyd for, at man
bruger og udvikler nye måder at
arbejde på, da det er meget inspirerende at involvere mennesker,
lytte og reflektere for at skabe
de bedste løsninger. Der er gode
råd til, hvordan man kaster sig ud
i brugerinddragelse både gammelkendte metoder som spørgeundersøgelser og interviews, men
også nye metoder, hvor man ikke
spørger brugerne om, hvad de vil
have, men får kortlagt de behov,
som de har.
Og netop dét kan være svært
for brugerne, som ikke er vant til
at beskrive deres behov. Men alle
mennesker er eksperter i deres
eget liv, så det gælder om at spørge brugerne på en åben måde. Det
nytter heller ikke at præsentere
brugerne for avancerede 2D planer,
derfor skal arkitekter lægge et materiale frem, som er til at forstå. Arkitekterne kan på baggrund af den

indsamlede viden komme ud for, at
bygherren ikke ønsker, at ideerne
skal udføres, og så gælder det om
at præsentere sine forslag på en
god måde og benytte resultaterne
fra brugerworkshops, så bygherren forstår, hvad der er på spil for
brugerne.

Fokus på behov
Bogen har eksempler fra både
Norge og Danmark og henvender
sig primært til arkitekter, planlæggere og bygherrer, men alle med
interesse for emnet kan læse med.
Ikke mindst de medlemmer, som
er interesserede i emnet, for i bogen kan de få et indtryk af, hvad
arkitekter synes er god brugerinddragelse, og her kommer man ikke
uden om at beskrive behov. Byggelove kan være klare nok, men hvis
arkitekter ikke forstår de behov, der
ligger bag loven, så kan de virke irriterende. Det kan man ved møder
og åbenhed fra begge parter sætte
sig ud over.

Åbenhed og lydhørhed
Ifølge bogen er det vigtigt, at fagfolk og brugere kommer hinanden
i møde. Det skyldes det faktum, at
den samme bygning opleves vidt
forskelligt ud fra, hvilke behov man
har. Fx kan et personale have sine
behov og gæster i en bygning andre behov. Alt den slags skal være
gennemtænkt, inden en bygning
står der. I bogen er der eksempler
på tegnestuer, som har gjort et
stort forarbejde med forskellige
brugergrupper. Når man arbejder
med mangfoldighed, så sætter det

Inkluderende Arkitektur af Camilla Ryhl og Karin Høyland udgivet på Fagbokforlaget.
Bogen er på norsk (bokmål). Den kan købes på https://www.fagbokforlaget.no/ eller
hos danske boghandlere. Priserne varierer. Du kan se et uddrag af bogen på https://issuu.com/fagbokforlaget/docs/inkluderende_arkitektur_utdrag
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Hvorfor skal et ”Super Sygehus” være så

UTILGÆNGELIGT?
?

Som gangbesværet gigtpatient og ny-opereret hoftepatient har mine besøg på det nybyggede ”Super
Sygehus” i Skejby været et opgør med min højt værdsatte uafhængighed. Tilgængeligheden, for gangbesværede på og omkring sygehuset, virker uigennemtænkt

F

ØRSTE GANG JEG stiftede
bekendtskab med det nye
”Super Sygehus”, var til en
hofteoperation. Min mand
satte mig af ved hovedindgangen, dernæst ledte jeg forgæves efter personale, som kunne
bestille indendørs transport til
afdelingen. Så jeg måtte gå den
lange, og for mig som gangbesværet, anstrengende vej til afdelingen.
Nogle uger efter operationen,
skulle jeg atter på hofteambulatoriet. Da jeg endnu ikke selv måtte
køre bil og var på krykker, satte min
mand mig af ved hovedindgangen
og ville slutte sig til mig, når en
handicapplads blev ledig. Han er
også gangbesværet, så det var
ikke en mulighed at benytte parkeringsanlæggene, der er placeret

forholdsvist langt fra hovedindgangen.
Hofteambulatoriet er ved hovedindgang J, hvor der er fire
handicapparkeringspladser med en
tidsbegrænsning på tre timer og en
opsamlings/aflæsningszone, hvor
man må parkere 15 min.
I de to en halv time, mit besøg
varede, forsøgte min mand at få en
af handicappladserne ved hovedindgangen. Det lykkedes først, kort
tid før jeg var færdig på afdelingen.
Det vil sige, at hvis jeg selv havde
kunne køre og ikke havde fået en
handicapplads ved indgangen, så
ville jeg ikke have kunnet klaret
turen fra parkeringsanlæggene,
hvor man godt nok kan få hjælp til
at parkere bilen, men ingen hjælp
til at komme fra p-pladsen til indgangen.
Pressefotografi, Aarhus
Universitetshospital

En utilgængelig afdeling
for Led- og Bindevævssygdomme
To måneder efter min operation var
jeg til kontrol på afdelingen for Ledog Bindevævssygdomme. Min mand
kørte mig. Her er der ingen pladser
foran afdelingen, så man skal om på
den anden side af bygningen til et
parkeringsanlæg. Så atter måtte jeg
ud på en længere gåtur på krykker
og med to skuldre, der var inflammerede pga. belastningen fra krykkerne og min gigtsygdom.
Da jeg nåede op på afdelingen,
kunne jeg ikke sidde ned i venteværelset, fordi alle stolene var for
lave og manglede armlæn. Enhver,
der har prøvet at have led problemer i knæ eller hofter, ved, hvor
svært det kan være at komme ned
på og op af en stol, hvis stolen er
for lav og mangler armlæn. Det
samme var gældende, da jeg kom
ind til lægen. Her var der igen ingen armlæn på stolen.
Det står nu klart for mig, at jeg
fremover er nødt til at have en
med, hver gang jeg skal ind på det
nye sygehus. Jeg har altid klaret
sådanne ting selv, og jeg er rigtig
ked af, at jeg nu har mistet min uafhængighed i disse situationer og er
nødt til at bebyrde andre. Der står
godt nok kørestole ved indgangen,
men de kræver også hjælp, og de
skal stilles der igen, og det løser
ikke problemet med at komme til
og fra parkeringen.
Kan det virkeligt være rigtigt, at
et nybygget ”Super Sygehus”, skal
være så utilgængeligt for mennesker med handicap og gangbesvær?
Jette Brubaker
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Hospitalet svarer:

På Aarhus Universitetshospital er vi kede af, at du har
haft flere dårlige oplevelser i forbindelse med besøg på hospitalet.
Men du skal have tak for at gøre os
opmærksom på, hvor vi kan lave
forbedringer for at skabe bedre tilgængelighed for vores patienter.
Efter ibrugtagningen af de nye
bygninger laver vi løbende justeringer både inde og ude. I Indgang
G, J og C er der bemandede receptioner, hvor personalet kan bestille
transport til gangbesværede patienter. Det er uheldigt, hvis der ikke
har været personale i receptionen
på det tidspunkt, hvor du ankom. I
hverdagene er der desuden frivillige Røde Kors medarbejdere ved
indgangene, som kan hjælpe med at
bestille transport til afdelingerne.

Ved indgangene er der kørestole
til fri afbenyttelse. Vi er ved at
undersøge, om vi kan etablere et
sted, hvor man kan hente og aflevere kørestole i P-huset.
Der er handicappladser og af- og
påsætningspladser foran indgangene. Vi kan dog konstatere, at der
ikke er pladser nok til at dække behovet. Derfor er vi ved at få etableret flere handicappladser i nærheden af indgangene. Desuden har
vi etableret 179 parkeringspladser
ekstra til patienter og pårørende
tæt ved indgang D3, i nærheden af
Led- og Bindevævssygdomme.
Afdelingen for Led- og Bindevævssygdomme er i slutningen af
februar 2019 flyttet i nye lokaler.
Det er korrekt, at venteområdet
inde i afdelingen er møbleret med

stole uden armlæn.
Imidlertid er der nu også lavet et
venteområde lige udenfor klinikken, hvorfra man også kan blive
kaldt ind til undersøgelse. Dette
venteområde har høje stole med
armlæn. I konsultationen kan du altid bede om en stol med armlæn.
Vi ved, at hospitalets størrelse
giver gangbesværede udfordringer.
Derfor laver vi løbende forbedringer, så oplevelsen for patienterne
og pårørende bliver bedst mulig.
Da hospitalet stadig er nyt for en
del afdelinger og patienter, lytter vi
gerne til dine og andre patienters
erfaringer.
Lisbeth Kallestrup, Programchef for
patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital

Pressefotografi, Aarhus
Universitetshospital
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ADGANG FOR ALLE

Af Bente Rødsgaard

ØSTER HURUP KIRKE
Adgang til kirker for kørestolsbrugere er ofte besværligt, men ikke i Øster Hurup Kirke i
Mariager Fjord kommune i region Nordjylland

H

ER ER DER lagt en flisebelægning hele vejen fra
adgangsporten ved landevejen og helt hen til selve
adgangsdøren til kirken. Arbejdet
blev besluttet i 2010 og udført i
2011.
”I flere år havde vi talt om, at
adgangen til kirken ikke var særlig hensigtsmæssig hverken for
kørestolsbrugere og gangbesværede med rollator eller for den
sags skyld alle andre, når føret var
dårligt,” fortæller Hanne Schmidt
fra Øster Hurup Menighedsråd og
forsætter: ”Derfor var det et stort
ønske at få etableret en bedre ad-

gang til kirken med en fast, jævn
og gangsikker flisebelægning. De
løsninger, som vi havde talt om, var
kostbare, så vi besluttede os for et
billigere projekt, da det vigtigste
var en god adgang til kirken.
Har I fået hjælp af en tilgængelighedsvejleder eller en arkitekt?

fredse med løsningen. Det var ikke
et dyrt projekt, så vi havde ikke
problemer med at finde pengene,”
siger Hanne Schmidt.
Og projektet med at være en kirke for alle stopper heller ikke ved
adgangen, lige nu er der planer om
at etablere et handicaptoilet på
kirkegården.

”Vi har ikke fået hjælp hverken fra
arkitekt eller andre, vi oplyste
vore ønsker til entreprenøren
og fik et forslag. Der har
ikke været indsigelser fra
menigheden, og det er
mit indtryk, at alle er til-

Kirken er en korskirke fra 1899 og tegnet af C.A. Wiinholt fra Viborg. Kirken
har siden 2011 haft adgang for alle.
Foto: Michael Gradenwitz.

Ser du noget på din vej, som du
synes fungerer godt eller skidt, når
det gælder universel design, så
send en kort tekst og fotografier
til redaktør Bente Rødsgaard. Da
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
(BTPU) ønsker at opbygge en eksempelsamling.
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