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Den ny V-Klasse kender
ingen begrænsninger.
Hos Mercedes-Benz CPH i Greve har vores ekspert,
Mike Drusskowski, flere års erfaring med handicapbiler.
Det betyder, at han kan rådgive dig gennem købet,
hvor han kender til de mange tekniske og økonomiske udfordringer. Mike er også ekspert i at
ombygge vores biler i alle størrelser og til ethvert
behov, så de løser dine unikke udfordringer og
samtidig giver dig alt det, du forventer af en
Mercedes-Benz. Kig forbi og oplev f.eks. den ny
V-Klasse. Den er mere stilfuld og dynamisk end
tidligere og udstyret som aldrig før.

Kontakt os og få Mike med hele vejen.
Tlf.: 70 159 159
Mail: mercedesbenzcph@daimler.com

Greve: Ventrupparken 12, 2670 Greve / www.mercedesbenzcph.dk
A+

Mercedes-Benz V-Klasse. Forbrug ved bl. kørsel fra 16,7 km/t. CO2 fra 157 g/km.
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Det betyder meget, at mine digte kan hjælpe andre i
en tid, der måske er svær.
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der er mange muligheder for at
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i USA skrevet en bog om, at mange
ikke rigtigt ved, hvordan de skal
omgås mennesker med handicap.

25 DET SKER I DHF –
med forbehold på grund af
coronavirus

Der trænes hjemme foran skærmen i
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Pedersen anmelder en ny bog om en
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Fagforeningen FOA er bekymret for
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og frygter, at borgerne får ringere
hjælp.
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På Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) forskes der i teknologi, som kan
hjælpe mennesker med handicap.

Det kan være svært at finde en
egnet bolig, når man har et handicap.
Handicap-nyt giver et lille overblik
over mulighederne.

52 Verdensmålene – en vigtig
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En artikel om hvordan vi i forbundet
kan arbejde med verdensmålene.

43 Udflugtstips
Handicap-nyt giver tips til, hvor du
kan få frisk luft, hvis du gerne vil lidt
ud af dit hjem.

Vejen til en egnet
bolig. Se tips side
34.
Foto: Colourbox.
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LEDER

VI ER ANDET OG MERE
END SÅRBARE
Mens samfundet stille og roligt åbner efter en lang og helt usædvanlig tid, så er
der fokus på tilbagevenden til tiden før
corona. Økonomien skal i gang, arbejdsmarkedet, børneliv, uddannelsesliv skal
genetableres, og vores sundhedssystem
og socialsystem skal igen gøre det, der
var opgaven før pandemien skyllede ind
over landet. Det er også et fokus, der fylder hos Dansk Handicap Forbund, hvor vi
arbejder på at få normaliseret hjælpen,
klageretten og meget mere for vores
medlemmer.
For de fleste områder vil vi se tingene
normalisere sig, men i den sidste tid har
jeg haft nogle spændende drøftelser
med kolleger og forbundsfæller– for er
der noget, der vil ændre sig efter den oplevelse, vi alle har haft sammen? Til det
positive hører måske en eftertænksomhed omkring, hvordan vi indretter vores
hverdag, og hvordan vi bruger vores ressourcer bedre. Måske endda en bedre
balance imellem arbejdsliv og privatliv.
Men vi har også talt meget om den retorik, der har været anvendt under krisen.
Vi har alle taget nye ord og begreber til
os, men måske har vi som samfund også
taget nye menneskesyn til os?
Jeg har sammen med andre reflekteret
lidt over os som målgruppe – mennesker
med handicap. Under coronakrisen har
vi oplevet en meget stærk italesættelse
af begrebet ”risikogrupper” og ”de svageste”. Den retorik har vi alle anvendt,
fordi vi har fokuseret utrolig meget på
at passe på dem, som er særligt sårbare
over for virussen. Som udgangspunkt er
det meget positivt, at et helt samfund
kollektivt kan mønstre så stor enighed
om at passe på de udsatte grupper ved
at tage hensyn eller udvise ”samfundssind”, som det blev kaldt på de officielle
pressemøder. Et helt samfund er blevet
særligt opmærksom på, at der er nogen i

vores samfund, som vi skal passe særligt
på. En del af dem er naturligvis også os –
mennesker med handicap.
Den store hensyntagen har været nødvendig, men det store spørgsmål er i
min optik, om dette hensyn har ændret
synet på os? Det er godt at tage hensyn,
men samtidig skal man passe på med at
reducere en hel gruppe af befolkningen
som udsat eller sårbar. Jeg har talt med
flere, som har fremhævet, hvordan de jo
først og fremmest ser sig som alt muligt
andet. Ja, en del af os skal skærmes for
virussen, men vi skal huske, at vi er så
meget mere end en risikogruppe. Særligt
under genåbningen af samfundet skal vi
først og fremmest ses, som det vi er fx
borgere, ægtefæller, kærester, forældre,
kolleger, kunder, politisk aktive og meget
mere.
I min optik må en tilbagevenden til det
normale også være en tilbagevenden til,
at vi er varsomme med at generalisere
over hele befolkningsgrupper og fastholde et syn på os som værende ”svage”
eller ”udsatte”. Retorikken betyder meget for vores opfattelse af hinanden, og
da vi alle skal bidrage til at få samfundet
tilbage på sporet, så er det afgørende, at
vi husker at se på hinanden, som det vi
først og fremmest er – ligeværdige borgere med mange forskellige kvaliteter og
talenter.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Hjælpemiddelområdet under lup
Hjælpemiddelområdet er et af de

fejlbehæftede. Det vil sige, at borge-

overblik over fejlniveauet i alle lan-

helt centrale områder i Dansk Handi-

ren fik ret, eller sagerne blev hjem-

dets kommuner, som skal anvendes

cap Forbunds arbejde. En velfunge-

vist til fornyet behandling.

i en kommende indsats for et løft af

rende hjælpemiddelformidling med

Fejl i en fjerdedel af sagerne er for

kompetent faglighed og fokus på at

meget, og netop derfor har vi i for-

sætte borgerens oplevelser og behov

bundet et skærpet fokus på området.

i centrum er afgørende for, at vores

Vi arbejder lige nu på at skabe et

hjælpemiddelområdet sammen med
andre alliancepartnere.
Jeppe Kerckhoffs

medlemmer kan fungere i hverdagen,
opnå den størst mulige livskvalitet og
fastholde funktionsniveauet så længe
som muligt.
Desværre hører vi ofte fra medlemmer, som oplever udfordringer med
at få de rigtige hjælpemidler, at der
ikke lyttes til deres behov for et individuelt tilpasset hjælpemiddel, og at
sagsbehandlingen trækker i langdrag.
Ankestyrelsens tal på landsplan viser,
at 24 procent af de hjælpemiddel

Foto: Colourbox.

sager, som blev klagebehandlet, var

Hjælp til at åbne og lukke vinduer
Hvis man sidder i kørestol, så kan

som dengang var 23 år, og så

løsningerne er siden hen blevet

det være svært at komme til at

opfandt han Vinduesdimsen.

til standardvarer. ”Vinduesdimsen

åbne eller lukke et vindue. Det

Han er i dag 55 år, og i 1990

har været en standardvare i mange

problem havde en kvinde, som ikke

stiftede han firmaet Jysk Handi,

år, vi sælger ca. 100 om året, og

kunne række over sit køkkenbord

som lige fra firmaets start har

lige nu arbejder vi på at udvikle

fra sin kørestol og nå grebet på sit

opfundet løsninger til personer, som

en ny model, som kan bruges til

køkkenvindue. Det problem fortalte

selv har henvendt sig til firmaet

ovenlysvinduer, og som er egnede

hun i sin tid til Rasmus Henriksen,

med udfordringer, og nogle af

til fx gigthænder,” fortæller

De Paralympiske Lege (PL) først
skal afholdes i 2021 i perioden 24.
august til den 5. september i Tokyo?
Traditionen tro et par uger efter de
Olympiske Lege, som heller ikke
kan afholdes i 2020, som oprindeligt planlagt, på grund af coronaepidemien, så både PL og OL rykkes
til 2021.

Danmark har fået tildelt værtskabet for VM i kørestolsrugby i Vejle
i 2022. Danmark var vært for VM i
2014, og sidste år blev EM afviklet
også i Vejle, hvor de danske spillere
fik sølv.

VIDSTE
DU, AT?
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Ansatte i blandt andet ældreplejen,
på sygehuse og i daginstitutioner kan
fremover få anerkendt COVID-19 som

TIP DIN KOMMUNE OM
TILGÆNGELIGHEDSPULJEN 2020
bygningen. Etablering af automatisk

eller rådhus godt kunne trænge til

Hvem kan søge om tilskud
fra puljen?

bedre tilgængelighed, så kan du

Kommuner, regioner og andre offent-

del af tilgængelighedsforbedringen

tippe din kommune om, at der findes

lige institutioner kan søge om tilskud

for at kunne opnå tilskud fra tilgæn-

en offentlig tilgængelighedspulje.

fra puljen på op til 50 % af udgifterne

gelighedspuljen.

I 2020 er der afsat 28,2 mio. kr. til

(excl. moms) til forbedring af tilgæn-

”Tilgængelighedspuljen 2020”. Der

geligheden i eksisterende byggeri.

kan indsendes ansøgninger i perio-

Puljen kan fx søges af folkeskoler,

den 18. marts 2020 til 15. septem-

museer og sundhedsklinikker. Mikro-

ber 2020. Formålet med puljen er at

virksomheder som beskæftiger under

yde tilskud til at forbedre den fysi-

ti personer kan også søge.

Hvis du synes, at dit lokale bibliotek

ske tilgængelighed til eksisterende
bygninger, hvor der ydes forskellige
former for service til borgerne. Dermed får personer med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i
lokalsamfundets aktiviteter på lige
fod med alle andre.

Hvad kan der søges om tilskud til?
Der kan søges til tilgængelighedsforanstaltninger og automatisk døråbning, hvis den etableres i forbindelse
med etablering af niveaufri adgang
ved et indgangsparti eller ved døre i

døråbning skal være en integreret

Hvad kan der ikke søges om
tilskud til?
Puljen er til eksisterende byggeri, så
der kan ikke søges til opførelse af
nybyggeri eller påbegyndt nybyggeri.
Styrelsen gennemgår ansøgningerne
løbende. Tilsagn/afslag kan først gives i december 2020.
Du kan læse mere og hente ansøgningsskema på Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens hjemmeside https://
tbst.dk/da/Byggeri/Tilgængelighed/
Tilgængelighedspuljen-2020

Rasmus Henriksen til Handicapnyt. ”Det var også på grund af en
brugerhenvendelse, at vi opfandt
en flexarm til at holde en kop. Den
blevet opfundet til en mand, som var
kørestolsbruger og gerne ville have,
at hans kop stod fast, så han kunne
drikke uden hjælp,” siger han.

arbejdsskade. Det sker som følge af
en ny vejledning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).
Trafikselskabet FynBus og Odense
Kommune har købt 20 el-busser til
levering i 2021, så de ældste dieselbusser i Odense kan tages ud af drift
til glæde for miljøet i Odense. De 20
el-busser skal leveres af et kinesisk-

Pressefoto.

firma ved navn Yutong. Busserne er
12 meter lange, og de er udstyret
med elektriske ramper til gavn for
personer med handicap.
KLAPjob - der er organisationen
Lev's beskæftigelsesindsats - fik
en fornem placering i top tre til
uddelingen af den prestigefulde
europæiske pris ’Employment for

All Award 2020’. I prisuddelingen
kåres de mest nyskabende og succesfulde projekter, som støtter
mennesker med handicap i at blive
en del af det ordinære arbejdsmarked. KLAPjob var i hård konkurrence med andre gode projekter om
’Employment for All Award 2020’.
I alt var der indstillet 49 projekter
fra 20 lande.
HANDICAP NYT 3 - 2020 • 7
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Pressefoto

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Ergonomiske haveredskaber fra England
Et engelsk firma ved navn PETA blev
etableret i 1975 af Lionel Crockett,

til mennesker med handicap.
Det blev hans anledning til at

miske haveredskaber til sortimentet
og siden køkkenredskaber efter de

som havde arbejdet i elektronik-

komme i gang. Hans første produkt

branchen. Det skyldtes en tilfældig-

blev den selvåbnende “loop saks”,

hed, at han kom i gang med at de-

og den blev en succes, da nogle

ditionelle haveredskaber, så er der

signe genstande til mennesker med

gigtramte for første gang oplevede,

muligheder for at forsætte havear-

handicap. En dag lyttede han til en

at de kunne bruge en saks. Efter

bejdet med anderledes redskaber fx

radioudsendelse, hvor repræsentan-

den opfindelse gik det stærkt, og i

med forlænget skaft eller armstøtte.

ter fra Disabled Living Foundation

et samarbejde med ergoterapeuter

Firmaet PETA har en engelsk hjem-

(DLF) fortalte, at der manglede pro-

og brugere kom der flere produkter

meside samt aftaler med danske for-

ducenter, der designede genstande

til. Fra 1990erne kom der ergono-

handlere, fx Danish CARE Supply.

samme ergonomiske principper.
Så hvis dine hænder ikke er til tra-

Hjælp med at kortlægge udendørslyde i Danmark
Næste gang du er uden for dit hus

lyde overalt udendørs, som vi mu-

eller lejlighed, så har du mulighed

ligvis slet ikke er opmærksomme

for at hjælpe forskere i Danmark,

på, når vi færdes uden for vores

ste omgang downloade en app. Og

som er i færd med at finde ud af,

hjem. Men det er alle de lyde, som

så skal du optage, hvordan det fx ly-

hvordan Danmark lyder. Som be-

forskningsprojektet ”Lyden af Dan-

der i din have, din gård, i skoven osv.

kendt er der mange lyde omkring

mark” gerne vil kortlægge. Det store

Du skal optage i 30 sekunder. Samt-

os; nogen stammer fra naturen, og

arbejde med at indsamle og optage

lige optagelser vil med tiden kunne

andre er menneskeskabte.

landets lyde er naturligvis en uover-

skabe et atlas af lyde, som man vil

skuelig opgave for forskerne, og der-

kunne høre på hjemmesiden.

Med andre ord vrimler det med
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for har de brug for hjælp.
For at komme i gang skal du i før-

Råbjerg Mile for alle den 14.-17.juli
I over ti år har der midt i sommerfe-

”Vi kan ikke garantere, at de lig-

rien været lagt køreplader op til og i

ger der mandag den 13. juli, da det

pakkeområde, men vi er usikre på,

Råbjerg Mile, så vi med handicap og

som regel er mandag, vi lægger dem

om toiletterne er åbne til den tid, da

fx kørestol og/eller barnevogn kan

ud, men tirsdag til fredag bør være

Naturstyrelsen ud fra et forsigtigheds-

komme op og nyde det helt særlige

helt sikkert, og nogle gange ligger de

princip har aflåst mange af sine toilet-

sandblæste landskab.

weekenden over. Der vil blive skiltet

ter dette forår.”

Kørepladerne starter, hvor p-plad-

om retningslinjer i forhold til corona.

P-pladsen har handicaptoilet og mad-

Solveig Hansen

sens asfalt slipper op og fortsætter
3-400 meter op i vandreklitterne.
”Det er altid i uge 29, vi lægger
kørestols-pladerne ud i Råbjerg Mile.
Vi bruger den samme uge hvert år for
at folk evt. kan planlægge ferie efter

I uge 29 er der køreplader i vandreklitterne,
men pladerne sander hurtigt til,
så det er en løbende opgave
at holde dem synlige og
brugbare. Foto: Steen
Asbjørn Andreassen.

det,” skriver Tina Ellis Petersen fra Naturstyrelsen i en mail, og fortsætter:
Endda med de udlagte køreplader kan det være anstrengende
at komme op i Råbjerg Mile på
egen hånd. Foto: Steen Asbjørn
Andreassen.

Samtlige lydoptagelser, som forskerne modtager, bliver samlet i en
database, som ved hjælp af kunstig
intelligens analyserer lydene. Allerede nu kan du gå ind på et digitalt
kort og høre lyde fra mange steder i
Danmark.
Læs mere, se kort og download
app osv. på https://lyden-af.dk/

Hvordan er
lyden i et sommerhusområde?
Det vil forskere
gerne vide.
Foto: Colourbox.
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Klikfunding
Shop – og støt
Dansk Handicap Forbund
samtidig

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

SplitRopes giver
træning for alle
Pressefoto

Nu kan du købe nyt til hjemmet,
samtidig med at du støtter Dansk
Handicap Forbund. Det gør du via
de webshops, som vi via KlikFunding samarbejder med.
Som medlem i Dansk Handicap
Forbund kan du blandt andet
købe øl, badeværelsesudstyr,
italienske madvarer, helseprodukter, kvalitetssmykker til kvinder,
græske madvarer, abonnement på
lyd- og e-bøger, økologisk og bæredygtig kaffe, sunde, komplette
måltidskasser, produkter indenfor
lysterapi samt hudplejeproduk-

Hvis der er noget, tiden med corona

og på den måde kan man som køre-

ter og kosttilskud m.m. via fire

har sat i gang, så er det online initia-

stolsbruger få fordelene ved sjippe-

kampagner, som forbundet kører

tiver til at være sammen og få dyrket

tovet som træningsredskab, selvom

over det næste år sammen med

motion – også når man sidder i køre-

man ikke kan bruge et sjippetov.

KlikFunding.

stol. Det kan man læse meget mere

Det fortæller Cathrine Guldberg til

om på side 34 i dette nummer af

Handicap-nyt.

Tilbuddene gives eksklusivt til
medlemmer af Dansk Handicap

Handicap-nyt, hvor vi blandt andet

Forbund i forbindelse med de fire

har talt med instruktøren Cathrine

skuldre, arm og core træning. De

kampagner, og første kampagne

Guldberg, som står bag ’Siddende

er også et godt værktøj til balance,

løber fra 31. maj til 30. juni 2020.

Søndagstræning’, som sender live

koordinering og stabilitet, som er

For at få adgang til tilbuddene

på Facebook hver søndag i corona

vigtigt, når man sidder i kørestol,”

perioden.

siger hun.

skal du blot logge ind med dit
medlemsnummer, og så er du i

Ud over at føre deltagerne sikkert

”Split Ropes får gang i kredsløb,

Cathrine Guldberg er selv køre-

gang. Hver gang du køber en vare

gennem træningen hver søndag,

stolsbruger efter en rygmarvsskade,

via kampagnen, modtager Dansk

har Cathrine Guldberg også bragt

og hun har stået i spidsen for sid-

Handicap Forbund en procentdel

træningsudstyret Split Ropes til Dan-

dende træning i Lyngby Handicap

af købet, og du støtter dermed vo-

mark. På hjemmesiden splitropes.dk

idrætsforening (LHIF) siden starten

res arbejde direkte via dine køb.

kan man læse og se mere om, hvad

af 00’erne. Cathrine Guldberg sælger

Vi håber, I vil tage godt imod

Split Ropes er, og hvordan man kan

Split Ropes i Danmark og andet til-

kampagnerne, som kan tilgås via

bruge det i sin træning for en stær-

behør til rebene fx Grip Assist, som

nyhedsbreve, hjemmeside og vo-

kere krop – også som kørestolsbruger.

gør det nemmere at holde om re-

res sociale medier.

Helt grundlæggende er Split Ropes et sjippetov, der er skåret over,

10 • HANDICAP NYT 3 - 2020

bene, hvis man har udfordringer med
at bruge hænderne.

Rehaps.dk
samler køb og
salg af brugte
hjælpemidler

VEJKIRKE
BROCHURER
2020
Vejkirkebrochurer 2020 er udkommet og kan downloades
gratis. I år er der 420 kirker med
i brochurerne, som findes i to
udgaver: én for Jylland med 222
kirker og én for øerne (Sjælland,
Fyn og de øvrige øer) med 198
kirker. Brochurerne er også trykt i
94.000 eksemplarer og kan fås fx
på bibliotekerne. I brochurerne
kan du læse, om der er adgang
for kørestole, og om der er et
handicaptoilet. Du kan også se
cykelvenlige vejkirker, hvor der
er en cykelpumpe til rådighed.

Et nyt tiltag på nettet vil gerne

det tilpasset. Og køber man af for-

være samlingssted for køb og salg af

handleren, kan man tage en snak om,

brugte hjælpemidler fra private og

hvad der kan lade sig gøre i forhold

virksomheder. Det er Danmarks første

til tilpasning af det brugte hjælpe-

af sin slags, og det handler både om

middel.”

bæredygtighed og almindelig sund

For Heidi Sigvardt handler det om

fornuft, mener indehaver og grund-

at give brugerne flere muligheder

lægger af rehaps Heidi Sigvardt.

for at købe og sælge ellers velfunge-

”Forhandlere har fx meget stående

rende hjælpemidler, så mange flere

på lageret, som de ikke kan komme af

får adgang til brugte hjælpemidler,

med, da offentlige kunder kun køber

som hun siger.

nyt. På samme måde kan den enkelte

er cykelvenlige. Som noget nyt i
år er der også kommet cykelvenlige vejkirker, der har et elstik, så
man kan få opladet sin elcykel.
Disse kirker har fået et specielt
symbol, og der er ca. 25 af disse
kirker rundt om landet.
Læs mere http://www.
kirkefondet.dk/vejkirker.html
ROADS IDE CHUR CHES
• KIRCH EN AM WEG

”Jeg ved fra mit arbejde som ergo-

og pårørende sidde tilbage med et

terapeut gennem mange år, at hjæl-

hjælpemiddel efter et dødsfald eller

pemidler ofte er noget, man bruger i

ændrede behov. Det forsøger rehaps

en begrænset periode, og nye hjæl-

at imødekomme ved at stille en fæl-

pemidler er ofte meget dyre. Derfor

lesportal for køb og salg til rådighed

tror jeg også på, at der er mange, der

for både private og firmaer,” fortæller

vil få stor glæde af rehaps – både

Heidi Sigvardt til Handicap-nyt.

som køber og sælger,” konstaterer

Mange hjælpemidler kommer ofte

Der er lige nu ca. 200 kirker, der
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hun.

med en specialtilpasning til den bru-

Rehaps har eksisteret siden januar

ger, der har brugt hjælpemidlet, men

2020. På hjemmesiden er hjælpemid-

det er der også råd for, mener Heidi

lerne, som er til salg, lagt ind under

Sigvardt.

overskrifter som ’personlig pleje’,

”Køber man privat, kan man tage

’bolig’ og ’kommunikation’ og giver

fat i den forhandler, der i sin tid har

dermed et godt overblik over, hvad

solgt hjælpemidlet og bede om at få

der er til salg på siden.
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CORONA

Af Mads Stampe. Foto: Private fotos taget af eleverne på Egmont Højskolen

Egmont Højskolen er næsten
tom, men også kun næsten
Egmont Højskolen er normalt fuld af liv og glade elever.
Mere end 200 elever plejer at leve og feste på skolens
gange, men siden corona-nedlukningen i marts har skolen
kun været beboet af 45 elever. Handicap-nyt har talt med
et par af dem

D

ER ER STILLE. Meget stille,
hvis du spørger Berit Sørensen og Simone Krøyer,
som er to af de bare 45
tilbageværende elever på Egmont
Højskolen i Hou ved Odder i Østjylland. For Berit og Simones vedkommende bor de på højskolen, fordi
de ikke har andre muligheder; Berit
bor på højskolen på fjerde år efter
at have opsagt sin lejlighed på sit
tidligere bosted, og manglende
tilgængelighed gør, at Simone ikke
kan flytte hjem til familien, mens
corona-restriktionerne ændrer
hverdagen for de fleste.
Men når nu det ikke kan
være anderledes, så er de
glade for at bo på skolen,
selvom aktivitetsniveauet
er markant anderledes,
end det plejer at være for
eleverne.
”Det er anderledes,
fordi der er meget tomt.
Der sker ligesom ikke det
samme, og man skal selv
finde på noget at lave. Der
sker ikke bare noget, når
man går ud af sin dør,” siger
Simone Krøyer, og samme
melding lyder fra Berit Sørensen.
”Der er mere stille og roligt, og
der er ingen fester eller aktiviteter.
Og vi må i det hele taget ikke have
den interaktion med hinanden, som
vi plejer at have,” siger hun.

Små grupper og
fjernundervisning
De 45 elever, som er tilbage på
skolen, mens skolen kører på corona-blus, er inddelt i familier med
fem-seks personer i hver, og det er
i de små grupper, al tæt social kontakt sker. Også dét er meget
anderledes og til
tider hårdt,
men

som Simone Krøyer bemærker, så
har det også den positive effekt, at
man møder nye mennesker, som
man måske ellers ikke ville have
mødt på så tæt hold.
”Jeg har fået nogle venner, som
jeg ellers ikke ville have fået, og
det er jeg rigtig glad for,” siger hun.
Og selvom det kan føles tomt
og meget anderledes, at gå på Egmont Højskolen i disse måneder,
så er der stadig ting, som minder
om hverdag. Eleverne har fortsat undervisning i de fag, de har
valgt, om end undervisning forgår
som fjernundervisning. Det
samme har resten
af eleverne,
som er

Skolens elever hygger sig i små grupper.
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hjemsendt, for der gøres meget for
at holde gang i højskolen, selvom
det er en usædvanlig tid, fortæller
forstander på Egmont Søren Møllgaard Kristensen.
”Vi forsøger, alt hvad vi kan at
holde gang i højskolen – også for
eleverne, som ikke er på skolen
fysisk. For det handler for os om at
holde virusset fra døren, men også
invitere livet indenfor på højskolen,” siger han. Det sker blandt andet via morgensamlinger, hvor de
elever, der ikke er fysisk til stede,
også kan følge med via live-stream
på Facebook.
Derudover gøres der også meget
fra skolens side for at opretholde
det sociale samvær mellem eleverne, som er fysisk tilstede på skolen.
En bålaften med afstand og få deltagere
kan godt lade sig gøre.
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”Vi har holdt bålaftner, hvor vi
har siddet med afstand og i de familier, vi er inddelt i,” siger Simone,
og Berit fortæller om spilaftner.
”Vi spiller fx Besserwisser over
computeren på storskærm, og så
er der én, der har pladen og rykker
brikkerne rundt, mens vi alle sammen vælger kategorier,” siger hun.

Social på afstand
Begge elever er da også rigtig glade
for at være på skolen, for som Berit
siger, så er der mulighed for at være
social og i selskab med andre, selvom det skal foregå på afstand. Og
det er bedre end evt. at skulle sidde
der hjemme uden besøg.
Berit og Simone har også mulighed for at få besøg af familie,

selvom de ikke må komme ind på
skolen.
”Vi kan gå ture uden for skolen,
og det fungerer egentlig fint,” konstaterer Berit Sørensen.
Ledelsen på skolen arbejder på
genåbningsplaner for både medarbejdere og elever, men Søren Møllgaard Kristensen har svært ved at
sætte en konkret dato for, hvornår
en fuld genåbning af Egmont Højskolen kan finde sted.
”Det handler først og fremmest om
at passe på vores elever, og derfor
kommer vi heller ikke til at åbne op
som normalt lige med det samme. Vi
har med en særlig gruppe elever at
gøre, som vi skal passe særligt meget
på, og det gør vi vores bedste for at
leve op til,” siger forstanderen.

Birkvej 14 • 6900 Skjern • Tlf. 97 35 11 55
www.skjernpaper.com
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Af Mads Stampe

Når corona-krisen kradser,
tænker vi i nye baner
Coronakrisen har vendt op og ned på hverdagen for langt
de fleste. For en del medlemmer har den betydet nye bekymringer for, hvad fremtiden mon vil bringe. Og så er der
andre, der har brugt den mærkelige situation til at tænke
nyt og gøre ting, de ikke plejer. Handicap-nyt har talt med
et par af dem

I

ISOLATIONENS SKYGGE HAR
Mikkel åbnet op. Mikkel Christensen er blandt andet aktiv
i Dansk Handicap Forbunds
Ungdomskreds (UK), og da coronaen gjorde sit indtog i Danmark,
var han i første omgang nervøs for,
hvordan han skulle undgå at blive
smittet samtidig med, at han opretholdt sit sociale liv og arbejdsliv.
Det skulle vise sig, at det ikke blev
noget problem. Faktisk, fortæller
han, har han aldrig været så aktiv i
frivilligt arbejde og social, som han
har været i den tid, coronaen har
lukket landet ned.
”Møder over computeren er virkelig taget til. Jeg er blandt andet

aktiv i Sammenslutningen af Unge
med Handicap (SUMH), hvor jeg
har været med til at planlægge
forskellige ting, og jeg arbejder
også frivilligt i UK, hvor vi har planer om at lave nogle virtuelle aktiviteter,” konstaterer Mikkel Christensen, da Handicap-nyt fanger
ham på en telefon i forældrenes
hjem på Fyn.
Men de sociale aktiviteter på
computeren er ikke det eneste, der
fylder positivt for Mikkel Christensen i denne tid. Også digtskrivning
fylder meget for ham.
”Det er en måde for mig at få
sagt noget, og få mine tanker ud
omkring den tid, vi lever i lige nu.

Det har vist sig at hjælpe mig rigtig
meget, og jeg har også fået rigtig
god respons fra nogle af mine
følgere på Facebook. Det betyder
meget, at mine digte kan hjælpe
andre i en tid, der måske er svær,”
siger han.
I det hele taget oplever Mikkel Christensen, at coronakrisen
på nogle måder har fået folk til
at tænke i andre baner, når det
fysiske møde i en periode ikke er
muligt. Det er derfor, han lægger
digte op på sine facebookprofil, og
selvom han selvfølgelig håber, at vi
snart kan mødes i den fysiske verden igen, så kommer han samtidig
til at savne de muligheder, han har
fået i denne tid.
”Jeg vil gerne bibeholde de her
virtuelle møder, fordi det giver mig
en mulighed for at være aktiv i
meget højere grad, fordi jeg på den
måde kan bruge energi og kræfter,
der hvor det giver mening, i stedet
for på transport for at komme rundt
i landet,” siger han.

Gaveregn i en særlig tid

I

DENNE TID MED coronasmitte
i luften har Anita Skov og hendes familie været nødt til at
tænke nyt for at kunne gøre det,
de plejer. For når påsken står for
døren, er der både fødselsdag og
bryllupsdag i den nærmeste familie
og vennekreds.
Under normale omstændigheder
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ville det betyde, at familien Skov
satte sig i bilen og kørte rundt på
besøg til familie og venner for at
fejre dem. Men ikke i år. I stedet
faldt Anita Skov over et firma på
Facebook, som bragte gaver ud, og
fik en ide.
”Jeg havde lyst til at glæde min
familie og venner, så jeg ringede

til firmaet og spurgte, om ikke vi
kunne lave en påskelevering til
de familiemedlemmer og venner,
som vi normalt ville fejre omkring
påske, og det var de friske på,” fortæller Anita Skov.
Det blev til fire gaver med et
kort, hvorpå der stod gæk, gæk
gæk, som kom afsted med firmaet.

SAMMEN HVER FOR SIG
Af: Mikkel Christensen
1. Se, himlen er så blå,
men farven skifter. Jeg sidder alene.
Nu er den blevet så kedelig grå,
og det sker altid, når jeg føler mig ene.
Jeg drømmer så ofte om mer’.
Jeg kan kun gisne, men der er fler’,
som ønsker, at verden består,
at mareridtet en ende får.
Lad os ikke passe os selv,
men holde afstand alligevel.
for vi kan mødes igen. Lad viljen vise vej.
Lad os stå sammen, men hver for sig.
2. Et mindsket perspektiv
og der er intet, jeg lige kan gøre.
Dette er blevet et mærkeligt liv.
Jeg håber på, at verden snart bli’r lidt større.
Jeg drømmer så ofte om mer’…

5. Hvad er vi fælles om?
Det kan jeg sagtens gå rundt her og glemme.
Alle kan mærke, at verden er tom –
går sikkert bare rundt i cirkler derhjemme.
Jeg drømmer så ofte om mer’…
6. Nu vil jeg kun se frem.
Gid, disse dage snart bliver til minder.
Ønsker slet ikke at huske på dem –
de trange tider, som jeg håber forsvinder.
Jeg drømmer slet ikke om mer’.
Jeg kan kun gisne, men der er fler’,
som ønsker, at verden består,
at mareridtet en ende får,
så vi ikke passer os selv,
men glemmer grænser – alverdens skel.
så vi kan mødes igen – lad viljen vise vej –
og være sammen. Jeg glæder mig.

3. Hvad er det, som er sket –
er alle hjerter så tvivlende kolde?
Dette her skete helt uforudset.
Jeg håber bare, hvert et venskab kan holde.
Jeg drømmer så ofte om mer’…
4. Hver dag er meget lang.
De føles faktisk som år, når jeg lytter.
Næsten det hele har sørgelig klang,
Jeg tror og håber, forholdsreglerne nytter.
Jeg drømmer så ofte om mer’…

”Jeg måtte ringe og følge op på
et par af gaverne, da de ikke kunne
gætte det var fra os, men mormor
og morfar gættede det med det
samme,” griner Anita Skov.
Det blev også til en gave til faderen i familien, selvom der ikke
var nogen speciel anledning til det.
Udover selvfølgelig den specielle

Mikkel Christensen har
haft travlt i corona
perioden fx med at
digte. Privatfoto.

situation, som coronakrisen har sat
os alle i, siger Anita Skov.
”Det er helt klart situationen, som
fik mig til at tænke i de her baner,
og som gav mig lyst til at glæde min
familie og venner. Det er en særlig
tid, og det kræver, at vi gør noget
særligt for hinanden,” siger hun.
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JENS BOUETS KLUMME

Værnemidler til bisiddere og andre
i forbundet
I den offentlige debat er der
mange holdninger og udlægninger om værnemidler. Det gælder
alt lige fra virkning, type, anvendelse og behov, men også en
generel diskussion om, hvem anvendelsen gavner mest. I mange
kommuner er det primært ansatte, der sikres værnemidler, og
vi har erfaret, at dette forhold mange steder har skabt
utryghed hos medlemmerne. Da mange af vores medlemmer er særligt udsatte på grund af helbredstilstand
og behovet for daglig hjælp, så kan det for mange virke
utrygt ikke selv at være beskyttet. Alle udsatte kan have behov for at beskytte sig selv eller deres nærmeste,
med visir, maske eller mundbind. Også hvis man skal
ud af eget hjem, kan det virke trygt at anvende værnemidler af denne type.
Da kommunerne nu er ved at være oppe i gear igen,
vil medlemmer ligeledes få behov for vores bisiddere.
Da vores bisiddere også er vores medlemmer, vil no-

gen i denne gruppe nok også have et behov for værnemidler. Vi købte derfor primo maj et mindre lager af
værnemidler.
Værnemidlerne blev i første omgang udleveret til
forbundets bisiddere for at skabe så trygge rammer
som muligt for såvel bisidder som medlem. Medlemmer, der ønskede sig værnemidler, kunne også kontakte sekretariatet og få udleveret værnemidler, så længe
der var nogle på lager og mod selv at betale fragten. Vi
havde ikke indkøbt fantastisk mange, da værnemidler
generelt var svære at få fat i, hvis de skulle være godkendte, så man kunne ikke hamstre eller købe til andre.
Der kunne maksimalt købes et visir, tre masker og
fem mundbind pr. medlem. De var selvfølgelig primært
tiltænkt medlemmer, der ikke kunne få værnemidler
gennem det offentlige eller følte sig utrygge ved den
type af værnemidler, man tilbydes af kommunen. Vi arbejder i skrivende stund med at undersøge behovet for
indkøb af flere værnemidler af samme type.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

TEKNOLOGI

D

ANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) og innovations- og iværksættermiljøet DTU Skylab efterlyser
input til udvikling af nye teknologibaserede løsninger med fokus på
tilgængelighed og universel design.
I en opfordring skriver DTUSkylab således: ”Har du interesse
i at aktivere fremtidens ingeniører
med at løse tilgængelighedsudfordringer, som DTU Skylab kan
hjælpe med at realisere, så skriv til
os med en kort introduktion af:
En eller flere tilgængelighedsudfordringer, som du udfordrer unge ingeniører til at udvikle en løsning på.
Husk dine kontaktoplysninger

(Navn, e-mail og telefon) så vi
kan følge op med dig i forhold til
et muligt videre samarbejde. En
evt. ’udløbsdato’ hvis interessen/
relevansen af udfordringen udløber på et tidspunkt. Du kan sende
din udfordring, eller spørgsmål til
projektet til Dagny Valgeirsdottir
(dagnva@dtu.dk) eller Line Nykjær
Johansen (linejo@dtu.dk).
Vi glæder os til at høre fra dig.
Projektet ’Teknologi for Alle’ har til
formål at gøre tilgængelighed og
universelt design til en naturlig del
af udviklingen af nye bæredygtige
teknologiske løsninger. Projektet
løber frem til 2022. Læs mere
https://www.skylab.dtu.dk

Foto: Colourbox.

Projektet ’Teknologi for Alle’ søger
udfordringer fra dig!
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Tekst og foto af Vibeke Baden Laursen og Per Baar Kæseler.

Sheltertur på Mols –
handicap ingen hindring
Hvis du kan lide primitiv overnatning er et handicapegnet
shelter på Mols værd at prøve

P

Å EN SKØN sommerdag i
midten af juli 2019 kører vi
fra Skodsborg i Nordsjælland mod Naturpark Mols
Bjerge. Vejret er letskyet, men lunt
og godt. Efter færgeturen og en
frokost ved Århus Å kører vi mod
udflugtens endelige mål: Shelteret
ved Strandkær Strand i Mols Bjerge.
Vi kører af små snørklede og idylliske landeveje mod Kalø Slotsruin
og dernæst mod Femmøller gennem det danske sommerlandskab
med gule og næsten fuldmodne
kornmarker bølgende i den friske
lune sommerbrise. Danmark, når vi
kender det bedst.
I 2017 etablerede Naturstyrelsen
sammen med Nationalpark Mols
Bjerge en handicaptilgængelig overnatningsplads med et shelter ved
Strandkær Strand, som vi skal teste.

Den ene af os (Per) er ikke fysisk
begrænset af sit handicap, og ville
kunne overnatte i et hvilket som
helst shelter. Mens den anden (Vibeke) er bevægelseshæmmet og
har BPA-ordning døgnet rundt. Dog
kan jeg gå få skridt med en hjælpers
støtte, så for at udflugten kan gennemføres, har jeg min hjælper med.

Lokaliteten
Shelteret ligger i et smalt krat
imellem vejen og stranden ud til
Ebeltoft Vig, ca. en km. syd for rundkørslen i Lyngsbæk Strand ved Femmøller på Mols. Man kører ind ad en
smal skovvej, hvor der står et skilt
til et offentligt strandareal. Lidt inde
ad stien kommer man til lokaliteten.
Der er parkeringspladser, hvor
store handicapbiler med lift også
fint kan holde.

Lejrhygge. Fra venstre ses Vibekes hjælper, Per og Vibeke.
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Udtrækkeligt leje.

Shelteret ligger ca. 50 meter
inde i krattet. Det, man ser først,
er bagsiden af shelteret, hvor der
er et handicaptoilet. Der er let adgang med kørestol til shelteret via
smalle grusstier på begge sider af
shelteret.
For besøgende er det vigtigt at
vide, at shelteret ikke kan bookes
i forvejen. Ved vores ankomst var
der andre hold, som havde slået
lejr før os. Men til alt held havde de
tænkt sig at campere i små telte, så
vores ene overnatning kunne gennemføres i shelteret, som planlagt.
Derfor kunne vi begynde på
vores udpakning og installere os
med soveposer, liggeunderlag, frysetørret mad og Trangia-koger plus
diverse andet småguf til udendørslivets glæder.
Shelterets ”sovegemakker” befinder sig på et overdækket og ophævet trægulv, som er åbent ud mod
en bålplads med et træbord med
bænke på begge sider. Facilite-

terne er omgivet på smukkeste vis
af nåletræer og enkelte bøgetræer.
En smal grussti fører ca. 100 meter
ned til stranden, hvorfra der er en
formidabel udsigt ud over Ebeltoft
Vig. Adgangen ned til strandarealet
kan godt foretages i en manuel
kørestol, men kræver ”en skubber”,
da det er en strand med løst sand,
så kørestolshjulene vil synke dybt
ned i det. Så derfor skal udsigten
nydes af kørestolsbrugere fra dér,
hvor stien ender.
Shelterets funktionalitet for mennesker med funktionsnedsættelse
er overordnet god. Men enkelte
ting kunne godt være bedre. En
vigtig information for el-kørestolsog respiratorbrugere er, at der ikke
er noget strøm til lys og opladning
af hjælpemidler. Og som følge
heraf, heller ikke varmt vand.

En særlig soveplads
Selve sovepladsen er ca. 2 x 3 meter stor, så op til fem personer vil
godt kunne ligge side om side, naturligvis afhængigt af handicap.
Sovepladserne er hævet ca. 50
cm. over flisebelægningen foran
shelteret. Naturpark Mols Bjerge har
på forbilledlig vis valgt at etablere
et leje, der kan skydes ud, så personer kan lægges direkte på lejet og
skubbes på plads. Det udskydelige
leje er en rigtig god idé, fordi det
gør shelteret tilgængelig for alle og
giver fx en hjælper god mulighed
for at ”lejre sin bruger,” da man
snildt kan komme rundt om lejet.
Og for den selvhjulpne kørestolsbruger er lejet også nemt at hoppe
op på fra kørestolen. Men det vil
kræve enormt mange kræfter, hvis
en kørestolsbruger med fuld funktionalitet i armene selv skal trække
lejet ud ved egen kraft, da det desværre er meget tungt at skyde ud.
Vi var to personer, der havde svært
ved at trække det ud, selv med fælles hjælp. Men hvis glideskinnerne
smøres jævnligt, vil besværet
kunne afhjælpes væsentligt.

Hyggeligt handicaptoilet
med forhindringer
Handicaptoilettet er en integreret
del af shelterbygningen. Det er
som det øvrige shelter bygget af
træ, og det er både hyggeligt og
charmerende at være inde i det.
Desværre opfylder handicaptoilettet ikke de krav, som forskrifterne anviser. Alligevel er det vores
vurdering, at rigtig mange vil kunne
benytte det.
I en elektrisk kørestol er selve
indgangen problematisk. Døren er
smal, og det første, der møder dig,
er toiletkummen. Det gør entreen
meget snæver og bøvlet. Gulvet
er af støbt beton, hvilket er godt,
da det bliver skridsikkert. Men toilettets placering gør, at man skal
kante sig omkring for at komme
rundt. Det er nærmest uundgåeligt,
ikke at støde ind i toiletkummen
adskillige gange, inden man finder
den rigtige placering til at flytte sig
over på toilettet.
Vasken sidder et godt stykke fra
toilettet i den modsatte ende af
rummet. Altså er man nødt til at
komme over i sin stol for at bruge
den.
Armstøtterne ved toilettet
trængte, da vi var der, til en gevaldig efterspænding i skruerne. Det
bliver derved en farefuld mission,

når man som jeg, er dybt afhængig
af at kunne støtte sig til dem, for at
kunne holde balancen.
Der var ingen gribebarer, hverken på døren, eller andre steder
i rummet, hvilket ville gøre stor
gavn, når armstøtterne var så vakkelvorne.

Smuk sommeraften
Vi havde en fin oplevelse på
pladsen og hyggede med en af
de andre grupper på stedet, en
gruppe på seks piger i slutningen
af 20’erne. Bålpladsen var tændt,
da vi ankom, men der var ikke meget brænde, så det gik ud hen på
aftenen. Der var en huggeblok og
en økse i en wire, men den økse
havde set bedre dage.
Som beskrevet ligger lejrpladsen
på vestsiden af Ebeltoft Vig. Netop
denne fredag aften kunne vi høre
en strandkoncert i Ebeltoft et sted,
hvilket kom til at betyde, at vi lå
lidt, før vi faldt i søvn. Men vi sov
fint, og om morgenen var vejret
blevet overskyet, men vi fik noget
kaffe og te brygget, og så var alle
glade. Man kunne vel godt have
sovet lidt mere, men alt i alt en god
oplevelse.
Se mere: Skriv shelter i dette
link og vælg Strandkær https://
mols.culturerun.dk/maps.html

Handicaptoilettet er ikke indrettet efter reglerne.
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LIVET MED HANDICAP

Af Pia Justesen, Ph.d. og menneskerettighedsjurist

MENNESKER MED HANDICAP GØRES

USYNLIGE AF ANDRE
I efteråret 2019 udgav jeg bogen ”From the Periphery – Real-Life Stories of Disability”
om at leve med et handicap i USA. Handicap-nyt har bedt mig om at beskrive nogle ligheder mellem det amerikanske samfund og det danske, når det gælder synet på mennesker
med handicap

J

EG SYNES HELT overordnet, at
der er mange lighedspunkter
mellem den måde mennesker
med handicap opfattes på i
USA og i Danmark. En ting, der fx
går igen, er en vis form for usynliggørelse.
Jeg besøgte Susan Nussbaum i
hendes lejlighed i Chicago. Da hun
var ung, var hun blevet påkørt af
en bil, og i dag bruger hun kørestol.
Hun fortalte mig om, hvordan hun
ofte føler sig usynlig:
”Du bliver bogstaveligt talt ikke
set. Det er som om, du ikke findes
i gadebilledet. Ingen ser dig. Ingen
bemærker dig. De ser dig ikke, før
de bumper ind i dig. Eller de ser
dig, men på en virkelig underlig
måde, en bestemt måde - som om
de føler, at de skal smile virkelig
meget til dig. Eller de skal spørge
dig, hvordan du har det, eller om
du har brug for hjælp. Hvilket er
meget indgribende og meget upassende og meget paternalistisk. Det
er en slags usynlighed, hvor du
bliver overset, eller du bliver set på
som en eller som noget, du ikke er.
Det stjæler din egen følelse af ro
og mag på gaden. I dag har jeg en
elektrisk kørestol, og jeg har ikke
brug for hjælp derude. Men folk
på gaden siger så mange ting, der
stadig irriterer mig: “Har du brug
for hjælp?” "Er du okay?" Når jeg
ikke har gjort noget eller sagt noget som helst, der kan få folk til at
tænke, at jeg er i nogen som helst
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form for fare.”
Det kunne lige så godt have fundet sted i Danmark.

Usynlighed
Personer med handicap oplever
usynlighed hele tiden. Ikke at blive
inviteret. At blive holdt udenfor.
Ikke at blive set som individer.
Historisk har mange personer med
handicap levet et liv isoleret fra resten af samfundet. De har boet på
institutioner og været gemt væk,
stigmatiseret, mishandlet og marginaliseret. Som gruppe er personer
med handicap blevet ekskluderet
i en sådan grad, at mange individer med handicap stadig føler sig
usynlige.
For 40 år siden sprang Marca
Bristo på hovedet i Lake Michigan
og brækkede nakken. Efter ulykken
blev hun kørestolsbruger og startede handicaporganisationen Access
Living. Jeg boede og arbejdede i
Chicago fra 2014 til efteråret 2019,
og i den periode arbejdede jeg også for Access Living. Marca fortalte
mig om en oplevelse af usynlighed,
hun havde haft ikke så lang tid efter sin ulykke.
”Mine venner var musikere, så
jeg ville ud om aftenen for at lytte
til deres musik. Jeg var treogtyve
år - ikke uattraktiv. Men de mænd,
der plejede at flirte med mig, de
så pludselig lige igennem mig, som
om jeg var usynlig. Bogstaveligt talt
usynlig. Jeg kunne sidde der med

en af mine veninder, og de samme
fyre, der plejede at lægge an på
mig, ignorerede at jeg var der. Eller
også gav de mig en formynderisk
snak om min kørestol. De ville
gerne skubbe min stol og lave lydeffekter med den, som om jeg var
et lille barn i en lastbil. Paternalismen og usynligheden og at blive
behandlet som et barn, det var
den slags, jeg oplevede. Og som
stadig dominerer den kollektive
bevidsthed i USA om mennesker
med handicap. Jeg følte mig umenneskeliggjort. Jeg var bange for, at
jeg aldrig ville få en kæreste igen.
Jeg begyndte at tvivle på mig selv
og min seksualitet.”
Det kunne lige så godt have fundet sted i Danmark.

Usynlighed er et problem
På trods af at mindst 15 procent af
verdens befolkning har et handicap, og at personer med handicap
udgør den største minoritet, så er
oplevelsen af usynlighed – af ikke
at blive set og hørt stadig et problem. Det gælder i USA og i Danmark og i resten af verden.
Mens jeg boede i Chicago, blev
jeg gode venner med Matt Perry,
som har et psykisk handicap. Vi
mødtes typisk på ølbaren Sketchbook, som hans kusine ejer. Her
havde vi mange lange samtaler,
hvor Matt fortalte mig om stigmatisering af personer med psykiske
handicap, han fortalte fx:

”Jeg havde en periode med at
springe ud, næsten som en ung
bøsse. Jeg fortalte mine venner, at
”Det her er, hvad der sker med mig.
Det her er den, jeg er.” Og det var
meget fortroligt og meget alvorligt.
Mange af mine venner de sagde
bare: ”Nå. OK. Øh. Sejt nok.”
”Nogle af dem blev ubehageligt
til mode. De ville ikke tale om det,
eller også sagde de bare, ”Op med
humøret. Bliv ved med at tænke
positivt." Men efter det gik samtalerne aldrig særligt dybt. Nogle
ville helst skifte emne med det
samme. Der var stort set aldrig et
tidspunkt, hvor jeg kunne sige noget om mine psykiske udfordringer
og så forvente, at vi kunne snakke
om det i mere end fem sekunder.
Ingen ønskede at tale om det. Ingen ville forholde sig til det. Det
var overalt, hvor jeg var. Folk udsat-

te altid samtalen til et andet sted
og et andet tidspunkt, hvor det var
"passende" at tale om psykisk sygdom. Og det sted eksisterede bare
ikke.”
Det kunne lige så godt have fundet sted i Danmark.

Barrierer i omgivelserne
Som gruppe bliver personer med
handicap ofte set som en byrde. De
amerikanske fortællinger illustrerer,
at mange trodser stigmatisering
og holdningsmæssige barrierer
og tager deres handicap til sig. De
kæmper og modsætter sig negative
forventninger fra familiemedlemmer og samfundet. De ser funktionsnedsættelse og handicap som
en del af deres identitet – og ikke
som en sygdom.
I Danmark og endnu mere i USA
tager handicap-aktivister udgangs-

punkt i menneskerettigheder, når
de arbejder for ligebehandling og
bedre levevilkår. Fokus er på de
barrierer, som personer med handicap møder i deres omgivelser. Det
faktum, at mange mennesker med
funktionsnedsættelser lever vanskelige liv, har ofte mere at gøre
med samfundsmæssige barrierer
end med deres individuelle funktionsnedsættelser. Og her har vi i
Danmark virkelig meget til fælles
med USA.
Derfor er fokus i min bog ”From
the Periphery – Real-Life Stories of
Disability” heller ikke de forskellige
liv med funktionsnedsættelser. Det
handler ikke om at reparere eller
fikse den enkelte person. Målet er
at sætte lys på de fysiske, strukturelle og holdningsmæssige barrierer i omgivelserne. Dem kan vi
nemlig bryde ned.

Pia Justesen holder foredrag i Århus
på DOKK1 den 16. september 2020
kl. 17 – 19. Foredraget vil være på
dansk med titlen Fra Periferien Fortællinger om Handicap.

Pia Justesen udgav
i efteråret 2019
bogen From the Periphery – Real-Life
Stories of Disability
på det amerikanske
forlag Chicago Review Press. Bogen
er udgivet på engelsk som paperback og lydbog.

HANDICAP NYT 3 - 2020 • 23

24 • HANDICAP NYT 3 - 2020

DET SKER

I DANSK HANDICAP FORBUND

JUNI 2020

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

dhf@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:
Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

susanne@danskhandicapforbund.dk
dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

På grund af corona-krisen, som har præget store dele af landet i marts, april og maj måned, er Nyt
fra afdelingerne kraftigt forkortet og muligvis fejlbehæftet.
Redaktionen har arbejdet hjemmefra og har kun sporadisk været på sekretariatet, der kan have
været post til os, som vi ikke har læst. Vi opfordrer derfor alle til at tage kontakt direkte til deres
lokalafdeling eller følge med på afdelingernes hjemmesider og læse i afdelingernes små lokalblade.

FREDERIKSHAVN-SÆBY
Torsdag den 20. august kl. 19.00: Sæsonens første bankospil. Program for 2020/2021 udleveres.
Arrangementerne foregår på Dagcentret Ingeborgvej.

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

MIDT-VEST
Torsdag den 16. juli kl. 14.00-20.30: Sommerhygge. Vi starter med kaffe og kage og hygger med spil og snak. Vi griller
til aftensmad. Pris kr. 125 pr. person. Sidste tilmelding den
29. 6.
Lørdag den 22. august kl. 12.30-17.30: Tur til Bork Viking
Havn. Vi kører fra Bytoften kl. 12.30. Vi starter med at udforske havnen og markedspladsen, inden vi går på Fahl Kro til
eftermiddagskaffe. Pris inkl. bus kr. 150 pr. pers. Uden bus kr.
100. Sidste tilmelding den 10. 8.

Onsdag den 26. august kl. 17.15-21.00: Café på Teglvænget.
Fællesspisning fra kl. 17.15, caféhygge fra kl. 19.00. Man kan
selv vælge, hvad man ønsker at deltage i. Vi spiller spil og
laver håndarbejde. Pris for aftensmad kr. 50 pr. pers. For kaffe
kr. 15. Sidste tilmelding til aftensmad er mandagen før.
Lørdag den 29. august: Kursus i kørsel i glat føre. Gennemføres ved min. ti tilmeldte og maks. 14. Kurset varer fire
timer og koster kr. 400 pr. kørende pers. Sidste tilmelding
den 10. 8.
Lørdag den 5. september kl. 06.30-22.00: Tur til Knuthenborg Safaripark. Afgang fra Bytoften kl. 6.30. Rundstykker og
kaffe i bussen. Vi holder én pause, når vi rammer Sjælland.
Når vi rammer parken omkring kl. 11, hopper en guide på
bussen og fortæller om parken og dyrene. Frokost i restauranten kl. 13. Derefter mulighed for at købe i kiosken. Kl. 16
starter bussen op igen, og vi kommer rundt i parken på vej
mod udgangen. Vi finder et sted at spise aftensmad på vejen
hjem. Pris kr. 450 pr. pers. Samme pris for ledsager. Sørg selv
for drikkevarer og eftermiddagskaffe, resten er inkl. Tilmelding er bindende. Sidste tilmelding den 3. 8.
Torsdag den 17. september kl. 18.30-21.30: Banko. OBS.
Nyt starttidspunkt.
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Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk
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Tilmelding til arrangementer til Jeanette, tlf. 61 67 09 93,
eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria mellem kl. 15.00
og 16.00. Alle arrangementer foregår på Teglvænget, med
mindre andet er nævnt.

SKAGEN
Mandage den 31. august og 7., 14. og 21. og 28. september
kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.
Torsdage den 27. august og 3. og 17. september kl. 19.0022.00: Bankospil.
Torsdag den 24. september kl. 19.30-23.00: Danseaften.
Lørdag den 26. september kl. 13.00-17.30: Forsinket reception for Kaj i anledning af hans 25 års jubilæum. Der vil
være lidt godt til maven og ganen.
Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rullepølse og ost til kr. 80. Tilmelding skal ske senest tirsdagen
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem
dage før på tlf. 20 86 45 54.

tuationen bliver, så vi kan starte op igen til september med
banko.

AARHUS-RANDERS
Fredag den 14. august kl. 16: SURPRISE-party. Sted oplyses
ved tilmelding. Pris kr. 150, hjælpere gratis. Rimelige priser
i baren. Tilmelding senest fredag den 7. 8. til Marie-Louise
Hahn, mail: hahnviby@gmail.com eller tlf. 61 60 97 27.
Onsdag den 16. september kl. 17-19 på DOKK1, Hack
Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C: Foredrag: Fra periferien
– Fortællinger om handicap. Tilmelding på Dokk1’s hjemmeside: https://dokk1.dk/det-sker/arrangementer. Gratis inkl.
en lille forfriskning (læs mere side 22).
Weekenden den 18.-20. september: Weekend i Dronningens Ferieby, Grenaa. Pris for medlemmer kr. 1000,
gæster kr. 1500. Hjælpere er gratis og børn halv pris. Pris
inkl. forplejning, musik og dans. Tilmelding til Solveig, mail:
sol1920@gmail.com, tlf.: 41 17 29 45 (helst mail eller sms)
inden den 24. 6. Samtidig med tilmelding betales på reg.
nr. 6116, kontonr. 0003781453. Husk tydelig angivelse af
navn(e).

SLAGELSE-SORØ
Lørdag den 4. juli kl. 9.00-18.30: Tur til Knuthenborg Safaripark. Afgang fra Slagelse, derefter Sorø. Vi har madpakker
med. Pris kr. 400, som inkluderer indgang og aftensmad. Tilmelding senest den 8. 6.
Alle tilmeldinger skal ske til Bente, tlf. 51 25 45 51, eller
Brita, tlf. 22 29 56 73.

THISTED
Onsdag den 26. august kl. 12.30: Høstfest med god mad og
kinesisk lotteri. Tilmelding senest en uge før. Pris for medlemmer kr. 150. Ikke-medlemmer kr. 200.
Søndag den 6. september: Årets rejse til Alanya, Tyrkiet.
Mere information fås hos Laila, tlf. 51 31 58 51.

VESTEGNEN
Lørdag den 4. juli kl. 14.00-19.00: Sommerfest. Pris for
medlemmer kr. 200. Inkluderer mad samt fri bar, øl/vand/vin.
Der vil også være musik. Til- og afmelding senest den 24. 6.
Lørdag den 12. september: Skovtur ud i det blå. Pris for
medlemmer kr. 250, som dækker mad og to genstande. Øvrige drikkevarer købes til bussens priser. Bindende til- og
afmelding senest den 2. 9.
Den planlagte rejse i august til Viborg Golf Hotel er desværre aflyst på grund af situationen med corona. For alle arrangementer gælder bindende til- og afmelding til Lene, tlf.
23 84 01 49, mandag til onsdag 10.00-12.00.

VORDINGBORG
På grund af corona har alt ligget stille. Bestyrelsen vil dog
gerne ønske alle en rigtig god sommerferie. Vi håber, at si-
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Følg med i forbundets
arbejde, når Handicap-nyt
er på vej
Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og de
lange deadlines gør, at der er meget, som forbundet gør,
som ikke får plads på siderne i bladet.
Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets
hjemmeside og abonnere på nyhedsbrevet, som udsendes en gang om ugen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet
på hjemmesiden.
Derudover har forbundet en Facebookside, hvor medlemmer og andre interesserede kan følge med i arbejdet,
og landsformand Susanne Olsen er også at finde på det
sociale medie Twitter, hvor hun fra tid til anden pipper fra
de møder, hun har med fx politikerne på Christiansborg.
Interesserede kan finde forbundets Facebookside på
www.facebook.com/danskhandicapforbund, og landsformanden går under navnet @SusanneOlsenDHF på Twitter.
Vi glæder os til at se dig.

Opfordring til medlemmerne
For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde
medlemssystemet ajour, og så vores lokalafdelinger samt
specialkredse kan sende medlemsrelevante tilbud til medlemmerne via mail og derved spare mange penge i porto,
vil det være en stor hjælp, hvis du indsender din mailadresse til forbundets
mail:
dhf@danskhandicapforbund.dk
Angiv venligst dit fulde navn og adresse
i mailen.

Beskikket af Justitsministeriet
og medlem af Advokatsamfundet

Granparken 53 • 2800 Kgs. Lyngby
Telefon 30 95 40 65 • ek@kabbeltved.dk
www.kabbeltved.dk

Rådgivning i øjenhøjde og
30 års erfaring fra Forsvaret

Sprog skaber virkelighed
– Et Fælles Sprog skaber fælles virkelighed
BachHansen Consult løser alle udfordringer detaljeorienteret
og løsningsfokuseret gennem sproget.

bach hansen
CONSULT

BachHansen Consult

Høgevej 41, 7. tv • 8210 Arhus V
sbh@bhconsult.dk.linux25.curanetserver.dk
Tlf. 2635 0100 • www.bhconsult.dk.linux25.curanetserver.dk

75,-

Åbningstider:

Tirsdag - fredag: kl. 10.00 - 20.00
Lørdag: Kl. 10.0013:30
- 13.00
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MERUDGIFTER

Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Behov for revision af
merudgiftsdækningen
Foto: Colourbox.

Igennem flere år har Dansk Handicap Forbund set på, hvordan den meget bureaukratiske
merudgiftsdækning efter servicelovens afskærer flere og flere fra målgruppen, og mange
står i dag uden merudgiftsdækning. Forbundets politiske udvalg opfordrer derfor nu til
en markant revision og gentænkning af ordningen

M

ERUDGIFTSDÆKNINGEN
EFTER SERVICELOVENS
§ 100 og børneparagraffen efter § 41 er i udgangspunktet tænkt som en smuk
udfoldelse af det grundlæggende
danske handicappolitiske kompensationsprincip, som helt enkelt siger,
at hvis man er sat tilbage på grund
af et handicap, så skal man stilles
lige i forhold til andre i en tilsvarende alder og livssituation.
Det gælder for de fleste med et
handicap, at det er dyrere at leve,
end det er for andre, fordi der er
mange små udgifter i hverdagen,
som andre ikke har. Det gælder fx
medicin, håndsrækninger, særlige
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plejeprodukter, diverse øgede forbrugsudgifter, behov for særligt tøj
eller øget slid. Merudgiftsdækningen har gennem mange år sikret,
at den enkelte borger med merudgifter blev stillet lige i forhold til
andre, og at en anstrengt økonomi
ikke blev væltet.

Bureaukratisk og uretfærdig
Udviklingen over de seneste år
har imidlertid givet anledning
til stigende bekymring, da vi ser
hvordan personkredsen og forståelsen af, hvad der er en merudgift
løbende er snævret ind. Mest
alvorligt er det, at hele grupper
i denne tid dømmes ude af per-

sonkredsen – fx mennesker med
rygmarvsskader, hvoraf mange har
fået denne støtte igennem mange
år. Afgørelserne blåstemples i Ankestyrelsen, og vi ser en glidning
i praksis, som gør meget ondt på
en stor gruppe medlemmer. Realiteten er, at en gruppe med reelle
merudgifter i hverdagen godt kan
få dækket deres merudgifter, mens
en anden gruppe med lige så reelle
merudgifter i hverdagen ikke kan
få dækket deres merudgifter. Det
er uretfærdigt, og det er i strid med
kompensationsprincippet.
Hertil kommer, at ordningen er
voldsomt bureaukratisk opbygget.
I stedet for at anslå størrelsen på

Dronninglund Begravelsesforretning
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MERUDGIFTER

merudgifterne ser vi uhyggeligt
detaljerede afgørelser på mange
sider, hvor der er brugt mandetimer
på at pege mange små enkeltstående udgifter ud – helt ned på et
niveau, hvor man lidt karikeret kan
sige, at man tæller gummihandsker,
toiletruller og sugerør. Og skal man
fastholde sit niveau af merudgiftsdækning, ja, så kræver det en betydelig forhandlingsevne, som de
færreste kan leve op til. Der bruges
således voldsomt mange ressourcer på ordningen i forhold til, hvor
mange penge, der egentlig kommer
ud og understøtter den enkelte
borger. Det er en uhensigtsmæssig
brug af midler, som kunne hjælpe
borgerne til en bedre hverdag med
et højere aktivitetsniveau og større
selvhjulpenhed.

Udvalg ønsker ny model
Dansk Handicap Forbund og specialkredsen RYK – Rygmarvsskadede i Danmark har hen over vinteren

været i dialog med politikerne om
problemet, hvilket blandt andet
har udløst spørgsmål til social- og
indenrigsministeren, og forbundets
social- og arbejdsmarkedspolitiske
udvalg har efterfølgende konstateret, at man ikke længere tror på
mindre justeringer og lappeløsninger. En tid med stærke besparelsesdagsordener i kommunerne
har presset ordningen, så den ikke
opfanger alle dem, der reelt har
behovet.
Udvalget ønsker derfor at arbejde for en helt ny model med
nogle enkle krav. For det første skal
merudgiftsdækningen, i modsætning til i dag, komme alle med merudgifter til gode. Bureaukratiet skal
fjernes, så midlerne ikke bruges på
sagsbehandling, men på at støtte
borgerne.
I dag får borgeren efter en individuel vurdering hjælp efter mange
bestemmelser i serviceloven.
Derfor behøver man ikke foretage

denne vurdering to gange, og
forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg mener, det er
muligt at udarbejde et system, hvor
man efter graden af det hjælpebehov, som allerede er dokumenteret, automatisk får udbetalt nogle
standardbeløb, som man ikke skal
forhandle om.
Dansk Handicap Forbund erfarer
gennem Danske Handicaporganisationer (DH), at der forud for coronakrisen blev igangsat et arbejde
med at kigge ordningen igennem.
Forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg har i den forbindelse gennem DH bidraget med
forslag til en fremtidig model, som
i højere grad kan imødekomme de
medlemmer, som har behovet.
Har du som medlem beretninger
om problemer med merudgiftsdækningen, er vi derfor fortsat
meget interesserede i at få disse
beretninger til brug for den videre
proces.

AFLYSNING

Af Bente Rødsgaard

Health & Rehab Scandinavia
afholdes ikke i 2020

P

Å GRUND AF det gældende
forsamlingsforbud og den
fortsatte usikkerhed om at
mødes i større forsamlinger
vil Health & Rehab Scandinavia ikke
blive afholdt i 2020. Messen skulle
oprindeligt været afholdt i maj måned, men blev rykket til september,
og nu er den så helt aflyst.
Health & Rehab Scandinavia
– messen for hjælpemidler og
velfærdsteknologi, der afholdes i
Bella Center, er Danmarks største
messe og mødeplads for social-,
sundheds- og plejesektoren med
over 8.000 besøgende og over 200
udstillere over tre dage.
I en pressemeddelelse oplyser

30 • HANDICAP NYT 3 - 2020

Health & Rehab Scandinavia således:
”Som arrangør bakker vi fuldt ud
op om den nationale indsats for at
begrænse spredningen af coronavirus, og vi følger nøje myndighedernes bestemmelser og udmeldinger i forhold til gennemførsel af
store arrangementer. Med et
gældende forsamlingsforbud for store forsamlinger
indtil 31. august, ser vi det
desværre ikke muligt på
forsvarlig vis at afholde Health & Rehab Scandinavia i
2020. Vi ser dog samtidigt
stærkt frem til, at vi sammen
med alle messens udstillere

og samarbejdspartnere mødes igen
i 2021 til landets førende fagmesse for hjælpemidler, sundheds- og
velfærdsteknologi, rehabilitering
samt pleje- og hospitalsudstyr. ”
Følg med på www.health-rehab.
dk for nyeste informationer om Health & Rehab Scandinavia.

T
S
Y
L
AF

Infrarødt saunatæppe
med 3 varmezoner

Styrk dit immunforsvar
og hjælp din krop til
bedre udrensning!

Prise
3.999r fra
kr.
Se mere på

www.fit-fun.dk
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DET SKER I DHF

✁
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 2020
Enlige
Ægtepar/Samboende
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Illustration: Niels Poulsen.

314 kr.
471 kr.

Lynhurtige
besparelser

Møder du nogen, som
har en DROPFOD?
Møder du nogen, som har
DROPFOD?
Dropfod er, når foden
ikke går fri fra gulvet.
Når du anvender en
Allard AFO, kan den hjælpe dig
med at opretholde balancen,
få en bedre gang, gå længere
strækninger og føle dig mere
tryg.
Besøg Allard AFO.com og
Getbackuptoday.com for at
læse mere om hvordan andre
personer har fået hjælp til et
mere aktivt liv ved at anvende
en Allard AFO.

Hos Uno-X insisterer vi på, at ingen i lokalområdet
må være billigere end os. Derfor sælger vi kun billigt
brændstof, og indretter vores stationer så effektivt
som muligt, så du kan komme hurtigt videre.

Vil I vide mere?
Kontakt kundesupport 43 96 66 99,
info@camp.dk

FRIHED SKAL VÆRE FOR ALLE
Selvstændighed, frihed og værdighed; det er, hvad fleksible
indretningsløsninger kan give dig. Med den rette løsning får
du muligheden for at skabe det frirum, der gør dig mere
uafhængig og giver dig en nemmere hverdag.
www.pressalit.com, info@pressalit.com,T: 8788 8788

HANDICAP NYT 3 - 2020 • 33

CORONA

Af Mads Stampe

Træningen er
rykket online
Når træningscenteret har lukket, og der måske er begrænsninger på træningsaktiviteterne hos fysioterapeuten, så må man se andre veje for at holde kroppen i gang. Coronakrisen har sat skub i online træningstilbud for mennesker med handicap

O

NSDAG DEN 6. maj
kl. 10 blændede CP
Danmark op for første
udgave af deres projekt
’Sammen om bevægelse igennem
en corona-tid” med instruktør
Janne Kristensen. Det blev første
live-sending på Facebook ud af
flere i maj måned. I første omgang
har CP Danmark fået penge fra Elsass Fonden til at køre projektet i
hele maj måned.
Og som projektnavnet antyder,
så handler det om bevægelse, men
Rasmus Lund-Sørensen træner foran
skærmen. Privatfoto.
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det handler i høj grad også om at
være sammen om noget i en tid,
hvor mulighederne for at se andre
mennesker er begrænsede.
”Vi vil prøve at lave noget, hvor
vi skaber en oplevelse af samhørighed og give folk en mulighed for at
få noget bevægelse og adspredelse
i en hverdag, som ellers for nogle
godt kan opleves ensom, ” siger
direktør i CP Danmark Mogens Wiederholt.
Ud over CP Danmarks initiativ er
der opstået en lang række andre

initiativer med fysisk udfoldelse for
mennesker med handicap.

Nye muligheder – og spørgsmål
Lyngby Handicapidrætsforening
(LHIF) live-streamer fx siddende
søndagstræninng på deres Facebookkanal, og selvom brugen af
live-videoer har præsenteret nogle
udfordringer, så har det også været
spændende at prøve nye ting af,
mener instruktør på søndagsholdene Cathrine Guldberg.

”Det er en superfed oplevelse
– også for mig. Efter de første par
live-udsendelser har vi fået rigtig
godt styr på teknikken, og jeg kan
se, at vi har folk fra Jylland og også
fra Sverige, som tjekker ind. Vi
har været omkring 50 på en livesending, da vi var flest. Og jeg kan
se, at der er mange, der også ser
videoerne efterfølgende,” fortæller
Cathrine Guldberg, som fra uge til
uge skifter videoerne ud på Facebooksiden, så de ligger tilgængelig
for følgerne en uge ad gangen.
Adgangen til videoerne begrænses, da LHIF gerne vil passe på
deres nuværende betalende medlemmer og ikke lægge træningerne
gratis til rådighed for alle til alle
tider, men samtidig har onlinetræningen, som corona-krisen har
fremtvunget, givet stof til eftertanke for både LHIF og Cathrine
Guldberg.
”Vi skal have undersøgt mulighederne for at få et online medlemskab fremadrettet, som fx giver

adgang til en lukket gruppe på
Facebook, hvor træningerne så kan
ligge, men det er endnu ikke besluttet, hvordan det skal gøres. Det
er én af de ting, der er i kalenderen
i juni,” fortæller Cathrine Guldberg.

Godt både fysisk og mentalt
Rasmus Lund-Sørensen, som er
medlem af Dansk Handicap Forbund, har været med til træning
hos både CP Danmark og hos LHIF,
og han har været glad for muligheden i en tid, som ellers nemt
ville blive fyldt med dårlig TV og
for meget mad. Før coronaen kom
til Danmark, var han aktiv medlem
af Fitness World, hvor han kom tre
gange om ugen, og fik fysioterapi
to gange om ugen, men det blev
der sat en brat stopper for i marts,
da landet lukkede ned. Besøgene
er erstattet af tilbuddene online,
og det er han rigtig glad for.
”Jeg kunne hurtigt mærke, at
jeg blev påvirket både fysisk og
mentalt af den manglende træning,

som også har et socialt aspekt,
som forsvandt. Jeg kan mærke, at
træning og bevægelse hjælper mig
meget, og jeg er glad for også at
kunne have interaktionen med de
andre, der træner med,” siger han.
Og netop det sociale fylder
meget hos både CP Danmark og i
Cathrine Guldbergs træning, hvor
hun efter kort tid kunne se, hvordan deltagerne også havde gavn af
den del.
”De begyndte at hilse på, og
efter et par gange kunne jeg se, at
de også hilste på hinanden, og det
er jeg jo rigtig glad for,” fortæller
Cathrine.
Det samme gør sig gældende for
Mogens Wiederholt, og selvom der
indtil nu ikke er planlagt træninger
længere frem end til slutningen af
maj, så er det ikke til at sige, hvornår projektet afsluttes.
”Corona-krisen og isolationen og
risikoen for at opleve sig ensom
forsvinder jo ikke 1. juni,” siger Mogens Wiederholt.
HANDICAP NYT 3 - 2020 • 35

KRONIK

Af Thomas Enghausen, næstformand i FOA

Kommuner svigter borgere
og handicaphjælpere i
BPA-ordninger

Pressefoto.
Thomas Enghausen.

Fagforeningen FOA (Fag og arbejde) er bekymrede for handicaphjælpernes lønforhold

A

T VÆRE HANDICAPHJÆLPER er tit mere end et
job. Mange udvikler et
tæt bånd med den borger,

de er handicaphjælper hos – bånd
som strækker sig langt videre end
det mellem arbejdsgiver og ansat.
BPA-området er noget nær det
mest komplicerede arbejdsmarked, vi har.
Det er den enkelte borger
eller et BPA-firma, som er
arbejdsgiver og ikke kommunen, selvom det er kommunen, der betaler tilskuddet
til BPA-ordningen, og dermed
fastsætter lønnen til handicaphjælperen.
Desværre oplever vi, at mange
kommuner gennem årene skærer
mere og mere ned på det tilskud,
der udbetales til borgeren. Det
betyder, at kommunerne nu betaler
langt mindre for opgaven, end hvis
de selv skulle være arbejdsgivere.

Det går ud over de løn- og arbejdsvilkår, handicaphjælperne arbejder
under, og i sidste ende bliver det
den enkelte borger, der betaler
prisen for, at kommunerne løber fra
deres ansvar.
Handicaphjælpernes kolleger på
velfærdsområdet i kommunerne
har overenskomstsikrede rettigheder til blandt andet sjette ferieuge,
fritvalgstillæg, en fastsat pensionsindbetaling, lange opsigelsesvarsler, helligdagsbetaling og fastsatte
tillæg for arbejde på skæve tidspunkter. Det er disse rettigheder,
kommunerne en for en har fjernet
for handicaphjælperne med et fingerknips ved at sætte tilskuddet til
borgeren ned.
Det er ikke i orden.

Kommuner medvirker til
løndumping
Vi kender mest begrebet løndumping fra det private arbejdsmarked,

Kommentar fra Dansk Handicap Forbund

D

ANSK HANDICAP FORBUND mener, at borgere
med en BPA-ordning skal
have mulighed for at
kunne vælge en arbejdsgivervirksomhed eller forening, som aflønner
efter overenskomst og dermed sikrer, at man kan tilbyde hjælperjob
på lige vilkår med andre job inden
Foto: Colourbox.
for plejesektoren.
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FOA’s indlæg viser, hvor stort
behov der er for politisk at få sikret
klarhed omkring udmåling af tilskuddet. Kommunerne skal ikke have mulighed for at skære i tilskuddene og dermed underminere forretningsgrundlaget for de virksomheder og foreninger, som ønsker at
respektere overenskomsterne. Hvis
der blev udmålt tilstrækkeligt, tror

vi på, at alle virksomheder og foreninger på længere sigt vil tilslutte
sig de principper, som Handicapbranchen Danmark efterstræber.
Vi forstår og anerkender FOA’s
synspunkt, men vi er skeptiske
over for konfliktvåbnet, da vi ikke
ønsker en kaotisk situation, hvor
vores medlemmer risikerer at
komme i klemme i en konflikt mel-

hvor en leverandør til fx en byggeplads stiller med håndværkere,
som arbejder til en langt lavere løn,
end hvad overenskomsten på området siger.
Ved at udmåle tilskud under
overenskomstmæssigt niveau, er
kommunerne reelt med til at dumpe lønnen på BPA-området.
Konsekvensen bliver, at det bliver sværere at tiltrække kvalificerede handicaphjælpere, for jo dårligere løn- og arbejdsforhold, man
som arbejdsgiver kan tilbyde, jo
mindre attraktivt er jobbet. Dermed
risikerer vi, at borgerne ikke kan
få den hjælp, de har ret til og brug
for. Det er ikke rimeligt.
I FOA mener vi ikke, at der skal
være forskel på forholdene for
en medarbejder i kommunen og
en medarbejder ansat i en BPAordning.
Vi mener heller ikke, at der skal
være forskel på, hvilken hjælp man
får som borger med et handicap alt
efter, hvilken kommune man bor i.
For det er de direkte konsekvenser af løndumpingen.

Virksomheder uden ordnede
forhold bidrager til ræs mod
bunden
Der er i dag kommuner, hvor BPAvirksomheder med orden i sagerne
og gode, overenskomstmæssige arbejdsvilkår for handicaphjælperne

lem arbejdsgivervirksomheder/foreninger og fagbevægelse.
Problemet er alvorligt for vores
medlemmer, som ofte kan være
tvunget til at vælge den aktør, som
kommunens tilskud muliggør – en
alt eller intet-situation.
Vi ønsker derfor at slå fast, at
problemet først og fremmest kræver en politisk løsning fra centralt
hold. På den måde vil tilstrækkelig
og ensartet udmåling af tilskud

Mange udvikler et
tæt bånd med den
borger, de er handicaphjælper hos
– bånd som strækker
sig langt videre end
det mellem arbejdsgiver og ansat.
Foto: Colourbox.

sikre brede valgmuligheder for den
enkelte BPA-borger,
og samtidig at arbejdsvilkårene for
hjælpere ligestilles
med det øvrige arbejdsmarked.
Susanne Olsen,
Landsformand

Foto: Gua studio.
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ikke kan levere, fordi afregningsprisen er for lav. Det tvinger borgeren
til enten selv at påtage sig arbejdsgiverrollen, eller til at vælge et
BPA-firma, som bidrager yderligere
til løndumpingen ved ikke at have
overenskomst, og dermed ikke har
ordnede forhold for de ansatte.
Det danske arbejdsmarked er
bygget op omkring kollektive aftaler, der sikrer lønmodtagerne ens
forhold, uanset om de arbejder for
virksomhed A eller B. Overenskomster, som er forhandlet og aftalt
mellem lønmodtagerorganisationer
og arbejdsgiverorganisationer.
For at undgå en skævvridning i
løn- og arbejdsvilkår og dermed en
skæv konkurrence mellem virksomheder er det vigtigt, at alle spiller
efter samme regler.
Det gælder både i kommunernes
udbetaling af tilskud til BPA-ordningen og hos BPA-virksomhederne.
Igennem de seneste år har de
største og mest seriøse BPA-virksomheder tegnet overenskomst
og sluttet sig sammen i Handicapbranchen Danmark. Det er et stort
skridt på vejen til at få samme
spilleregler på BPA-området. Det
betyder især, at arbejdsgiver- og
lønmodtagerorganisationerne kan
tale med en stærkere stemme over
for de politikere, der træffer beslutninger på handicapområdet.
Desværre er der fortsat virksomheder, der ikke ønsker at tegne
overenskomst og dermed nægter at
spille med.
Disse virksomheder muliggør det
ræs mod bunden, som kommunerne har startet, når de forringer lønog arbejdsvilkårene. For så længe,
der er virksomheder, der er villige
til at løse opgaven under niveau,
kan kommunerne fortsætte med
at forringe vilkårene for handicaphjælperne. På den måde skabes
et gråt marked – et løndumpingsmarked – som tager kommunerne,
borgerne, handicaphjælperne og
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de seriøse BPA-virksomheder som
gidsler.
Vi frygter, at det på kort sigt vil
medføre virksomheder, som ikke
spiller rent spil og snyder med enten opgaverne eller faktureringen
til kommunerne, og på længere
sigt, at handicaphjælpere vil flygte
fra faget og efterlade borgerne
uden adgang til kvalificeret hjælp.

SOCIALTILSYN
Alle BPA-firmaer er underlagt
offentligt socialtilsyn. Du kan
se samtlige godkendte BPAfirmaer i alle fem regioner via
dette link https://socialtilsyn.
frederiksberg.dk/godkendtebpa-virksomheder

Kan udløse konflikt mod arbejdsgivere
Hos FOA vil vi gerne tage ansvar
for at sikre medlemmernes, handicaphjælpernes, arbejdsvilkår. Vi vil
også gerne tage ansvar for at sikre,
at borgere med handicap har mulighed for at tiltrække kvalificeret
hjælp.
Det gør vi ved at forsøge at tegne
overenskomst på området. Vores
holdning er, at en overenskomst,
er det eneste effektive middel til
at stoppe kommunernes ræs mod
bunden.
Og når der er useriøse virksomheder, der ikke vil spille med, har
FOA ikke andre muligheder end at
bruge de midler, der findes på det
danske arbejdsmarked.
På det klassiske velfærdsområde
inden for det offentlige ville en
manglende overenskomst betyde
en konflikt mod arbejdsgiverne –
kommunerne eller regionerne.
Det kan vi ikke på BPA-området,
hvor arbejdsgiverrollen ikke ligger

hos kommunen. Den er enten hos
borgeren eller BPA-virksomheden.
FOA ønsker ikke at gå i konflikt
mod den enkelte borger. Vi ønsker
ikke at tage borgerne som gidsler.
Men vi kan – også meget snart
– blive tvunget til at varsle konflikt mod de virksomheder, der
insisterer på at medvirke til kommunernes løndumping. Hvis vi ikke
gør noget, koster det de ordentlige
virksomheder livet.
En eventuel konflikt på BPA-området vil på kort sigt kunne genere
de borgere, der har aftaler med
den konfliktramte virksomhed. Og
det beklager vi.
Men borgerne kan stadig få ordningen varetaget af en virksomhed
med overenskomst – og på lidt
længere sigt vil en samlet BPAbranche med overenskomst og ordnede forhold være en stor fordel,
både for borgerne og for handicaphjælperne.

Ved deadline kunne FOA oplyse, at følgende BPA virksomheder har en
overenskomst:

HOVEDSTADEN:

ØST

• Danske Care A/S

• Naesborg A/S

• Duos A/S

• Handicapteamet ApS

• LOBPA
• Olivia Danmark
• NT Falke A/S

SYD
• BPA Sønderborgs ApS

ERMO GLASFIBER ApS

OLGAS
SPECIALRENGØRING

Gl Sundsvej 20 , 7451 Sunds
Tlf.: +45 97 14 15 90
Email: mail@ermo.dk

Hjejlevej 255 , 7451 Sunds
Tlf.: +45 97 14 18 98
Email: wt@dukamail.dk

IVERSEN

Tt Multi-Service

RENGØRING

Gormsvej 27, 2tv • 7400 Herning
Tlf. 2872 9714 • www.iversenrengoring.dk

Højgade 46 • 7400 Herning

Tlf. 22 30 84 03

Museumsgade 12 • 7400 Herning
www.mt-aps.dk

Mureren: 2214 6100 • rene@mt-aps.dk
Tømreren: 2214 6101 • thomas@mt-aps.dk

Stålkonstruktioner til hele Nordeuropa
Sjællandsvej 14 • 7330 Brande
Tlf. 7573 1218 • www.givesteel.com

Beslagsmed
Peter Sely
Villemosevej 6 • hjerm, struer
Tlf.: 26 78 85 65
beslagsmed.petersely@hotmail.com

C3

Eli Christensensvej 76-84 • 7430 Ikast • Tlf.: +45 97 15 50 22 • mail@ab-inventech.dk
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TEKNOLOGI

Af lektor Per Bækggaard og professor John Paulin Hansen, Danmarks Tekniske Universitet

I disse år forskes der intensivt på landets universiteter i
teknologiske hjælpemidler til gavn for mennesker med
handicap fx i digitale briller

I en nær fremtid vil digitale briller blive mere
almindelige og formodentligt billigere og i et lettere
design. Foto: Colourbox.

Udvikling af danske digitale
briller til svagsynede
Danmarks Tekniske Universitet har i samarbejde med professor og overlæge Steffen Hegaard fra Rigshospitalet fået en bevilling fra Synoptikfonden til at udvikle digitale briller
til svagsynede

D

E TRE HYPPIGSTE sygdomme, der medfører synstab,
er aldersrelateret macula degeneration (AMD),
glaukom og diabetisk retinopati.
Lidelserne kan medføre manglende
orienteringsevne, manglende detaljesyn og lysoverfølsomhed. Når synet er helt eller delvis fraværende,
kan mange opleve udfordringer ved
at leve det samme liv som tidligere.

Digitale briller med mange
funktioner
Digitale briller forventes inden for
fem år at kunne vise tekst, ikoner
og video som et visuelt lag oven
på den fysiske verden. Teknikken
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kaldes ”augmented-reality”. I brillens stel vil der være indbygget et
videokamera, som muliggør en digital billedbehandling af brugerens
synsfelt, før det lægges som et bearbejdet lag oven på udsynet.
Brillen vil kunne betjenes med
hoved- og øjen- bevægelser samt
talekommandoer.
Digitale smart-briller er en videreudvikling af den teknologi, som i
dag findes i såkaldte Virtual Reality
(VR) briller (se figur 1). Derfor kan
vi allerede nu starte forskningsprojekter, som udvikler dansksprogede
tjenester til svagtseende. De skal
skabes med udgangspunkt i svagtseendes behov og gerne være klar,

når de digitale briller for alvor slår
igennem på markedet.
Digitale briller, der giver forstørrelse og kontrast-øgning til svagsynede, har gennem mere end ti
år været at finde i produkter som
”Jordy”, ”Flipperport”, ”Maxport” og
”NuVision”. Disse hjælpemiddelbriller forbindes med ledning til en
batterienhed eller mobiltelefon.
Flere videnskabelige undersøgelser har dokumenteret brugerens
udbytte af brillerne. Desværre er
brillerne påfaldende store og dyre
(+20.000 kr.). De ældre modellers funktionalitet er yderligere
begrænset af, at de ikke at har
tilknyttet en enhed, som kan fore-

tage avanceret billedbehandling i
realtid.

Et bedre og billigere
produkt
Vores forskningsprojekt tager udgangspunkt i brugerens behov og
synsfunktion. Målet er at skabe et
alment tilgængeligt produkt, hvor
økonomi ikke bliver en begrænsende faktor, og hvor der også er
taget hensyn til ældres kognitive
og motoriske udfordringer, og hvor
dansk sprog er en prioritet.
Med udgangspunkt i allerede
eksisterende mobile VR-briller med
indbygget øjenstyring og frontkamera er formålet at udvikle og
afprøve tjenester, der kan danne
grundlag for applikationer til den
første generation af digitale smartbriller. De vil fx kunne vise vej
med digitale pile eller fremhæve
niveau-spring med visuel kantmarkering. Koblet sammen med
nye “kunstigt intelligente” (A.I.)
funktioner til ansigts- og objektgenkendelse, som vi forventer
bliver standard på fremtidens mobiltelefoner, vil tjenesterne kunne
sige navnet på de personer eller
objekter, der kigges på.
Endelig vil styring af smarthome teknologier kunne foretages
ved eksempelvis at kigge på den
lampe, der ønskes tændt. Som et
eksempel på nye A.I.-funktioner
lancerede Microsoft i 2017 en
applikation kaldet ”Seeing AI” til
svagtseende, der bruger kameraet
i en smart-phone til at genkende
venner, fortolke scener, scanne barkoder og læse tekst op.

praksis, eksempelvis at zoom-funktioner kan styres helt naturligt efter, hvor brugeren kigger. Hvis der
fikseres på samme sted i længere
tid, zoomes der automatisk ind på
dette område. En konstant registrering af brugerens øjenbevægelser
vil også automatisk kunne opdage,
hvis et område i synsfeltet negligeres. Med en afmaskning af dette
område kan brugeren blive mindet
om sit udfald.
Øjenbevægelser og brille-kameraet vil kunne genkende, hvornår
brugeren læser, går eller bevæger
hænderne i synsfeltet. Så kan
brillen automatisk skifte til den
syns-forstærkning, brugeren foretrækker for den aktuelle aktivitet.
Pupil-udvidelser vil muligvis vise,
at brugeren anvender usædvanlig
mange kognitive ressourcer på en
aktivitet. Brille-kameraet kan så
gemme et billede af situationen til
at identificere de situationer, der
kræver justeringer af den digitale
brilles funktioner.

Lovende test
I sit DTU-speciale testede ingeniørstuderende Danni Hansen en første
version af en VR-brilletjeneste,
der fremhæver kant-informationer
i synsfeltet (figur 2). Svagsynede

Figur 1. En VR-brille med indbygget stereo videokamera kan bruges til at udvikle
fremtidens applikationer til svagsynede.
Om få år er de på størrelse med almindelige briller, men med computerkraft som
en mobil-telefon. Foto John Hansen.

testbrugere var begejstrede for
teknikken, og de fleste mente, at
de blev bedre til at udføre aktiviteter som at fylde et glas vand og
sætte sig på en stol, når de havde
brillerne på. Dog er der stadig problemer med en mindre forsinkelse
af videobilledet i forhold til virkeligheden, og brillernes vægt bliver
også ubehagelig efter længere tids
brug.

Digital synsstøtte
Det særlige i forskningsprojektet er,
at vi vil bruge registrering af øjenbevægelser, pupil-udvidelser og
genkendelse af dagligdags aktiviteter til styring af brillens funktioner.
Det giver en række unikke nye muligheder for digital synsstøtte, som
aldrig tidligere er blevet afprøvet i

Figur 2. Når man kigger gennem brillen
fremhæves kanter på videobillederne, der
kommer ind gennem kameraerne. Måske kan
svagsynede i fremtiden spille badminton
med smartbriller på. Foto Danni Hansen.
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Søren O
Stål & Montage

Søren O. Stål & Montage ApS

Nr. Lindvej 26, Lind • 7400 Herning • Tlf. 40 79 21 60
www.staalogmontage.dk

Tlf. 75 50 31 03 • 40 62 44 10
www.ccbiler.dk • E-mail: cc@ccbiler.dk
Fuglsang alle 32 • 7000 Fredericia

KJ byg & montage aps

C4

Tolstrup Byvej 4, 9600 Aars • Tlf. 24 20 31 16
mail@el-per.dk • www.el-per.dk

Smalle Jerlevvej 2 • 7100 Vejle
Jonny: 60 91 29 38
E-mail: info@kjbyg-montage.dk
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og til kysten!

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København
Ø
www.naturstyrelsen
.dk

. Tryk: Rosendahls

Naturstyrelsen Storstrøm

gning: Parabole. Fotos:

God tur i skoven

hls 2013. ISBN 978-87-7

Stege

287

Bogø
287

Møn

Vis hensyn

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrel
sen.dk

Helle Hjorth, Helge

Sørensen. Korttegn

Ulvshale og øen Nyord
byder på mange sjældn
levelser på et forhol
e naturopdsvist lille område:
Gammel artsrig skov,
hedelandskab med
enebærkrat, fugler
ige strandenge og
en vidunderlig bades
trand. For ikke at tale
om den finurlige
Nyord By, Børges
Markhus og de to
naturcentre i områd
et.
For ikke at forstyrre
de mange ynglende
fugle, skal du på
engene holde dig
til veje og stier i fuglen
es yngleperiode
15. marts til 15. juli.
For Nyord gælder,
at der ikke er adgan
g til engene.
På kortet kan du se,
hvor der er passage
mellem foldene på
Ulvshale.
Du skal holde din
hund i snor overal
t,
så
den ikke forstyrrer
dyrelivet eller skræm
mer andre brugere.
Hvis
du har hunden
under fuld kontrol,
må du dog lade den
løbe løs på strand
på Ulvshale i period
en
en 1. oktober til 1. april.

Strandskade

Landskabet

Ulvshale er danne
t af Møns Klint. Havet
har ud
klinten, ført det med
sig mod vest og har
aflejre
strandvolde. Nogle
steder er der siden
blæst lav
ind over strandvolden
e. Længere mod vest
har
men aflejret ler og
fint sand omkring
en ø, så Ny
kæmpemæssige strand
enge er opstået. Ulvsha
et ungt landskab med
en meget afvekslende
na

ing og layout: Hjorth-Fr
eelance. Tryk: Rosenda

Møns
Klint

Falster

Skoven

Biopix, Søren F. Hansen,

Skoven på Ulvshale
er anderledes end
andre skove.
vokser langsomt, fordi
jorden er så mage
r. Mange tr
ser skævt og nogle
står næsten ”på stylter
”, da det e
træer at gro i sten.
Eg er det mest almind
elige træ, m
haleskoven rumm
er mange træarter,
fx småbladet lin
sjældne tarmvridrøn
. Skoven passes som
urørt skov.
får lov til at passe sig
selv, så der er mang
e døde og v
træer i skoven. Kun
stierne holdes fri. De
mange slags
og det døde ved giver
liv til mange arter,
og Ulvshales
huser derfor også
sjældne svampe og
insekter, fx svam
lindeskive og natsom
merfuglen mørkt ege-or
densbån

fotos: Naturstyrelsen,

Ulvshale og Nyord
s store engarealer
har altid været afgræ
set. Engenes variere
sde liv af planter og
smådyr er føde for
mængder af fugle,
de
som yngler her og
raster under trække
Forår og efterår passe
t.
rer tusindvis af gæs,
ænder og andre vandfugle gennem områd
et, og du kan opleve
sjældne fugle som
vandrefalk, havørn
og trane. Der er tre
fugletårne i områd
er alle tilgængelige
et. De
for kørestolsbrugere.
Fugleskjulet på Ulvsha
le har udsigt over Gåses
øen. Fra Fugleværnsfondens fugletå
rn ved vejen på Nyord
er der vid udsigt
over engene, mens
fugletårnet på Hylde
vang har udsigt over
engene mod syd.

Fra Muskelsvindsfon
dens Feriecenter
ved Musholm Bugt
der anlagt en ca. 7
er
km lang offentlig
sti, der mod nord
binder Højbjerg Skov
formed en fin vandrerut
e til Storebæltskysten. Stien er anlag
t med en grusbelæg
ning, der gør den
særligt velegnet for
kørestolsbrugere.
Fra stien er der bl.a.
adgang til det mark
ante højdepunkt Olde
nbjerg. Her kan
man nyde en stors
lået udsigt over Store
bælt. P-pladsen ved
den sydlige ende
af Stibjergvej er et
godt udgangspunkt
ture på Musholm
for
kyststi.

Sjælland

Ulvshale

Stubbekøbing

På Heden vokser mang
e gamle ener, som
viser, at området har
været græsset i lang
tid. Mellem enebæ
rkrattene er der vandhuller i gamle flinteg
rave, partier med fugtig
eng, lynghede og
overdrev. Blandt områd
ets mange dyr kan
nævnes både snog
og hugorm, som begge
er fredede.

Engene og fuglene

Nyord

Kalvehave

E47

279-643-7

Hvis du godt kan lide
og studere fugle fra din
kørestol, så er der tre
tilgængelige fugletårne
placeret på henholdsvis
Nyord og Ulvshale på
Møn. Du kan se et kort
med fugletårnene og
parkeringspladserne.
Der er et handicaptoilet ved naturcenter Ulvshalegård:
https://naturstyrelsen.
dk/media/258168/
folder_ulvshale_
nyord_17maj_web.
pdf

Nyord: Nateco, Andre

Heden

Mange af hedens
insekter er tilpass
et
det særlige miljø.
Larverne af
foranderlig blåfug
l
lever på hedelyng.
Her passer myrer
på
larverne og får et
sødt
sekret til gengæld.

rnsfondens tårn på

Mange kender Musholm ferie og konferencecenter, som Muskelsvindfonden ejer, tæt på Korsør,
men hvad færre måske ved er, at der findes en
syv kilometer lang vandresti, som er tilgængelig
for kørestolsbrugere, og hvorfra man kan komme
til et udsigtspunkt. Den hedder Musholm kyststi
og er markeret med lilla farve i vandretursfolderen, og den er velegnet for cykler, barnevogne og
kørestole, fordi underlaget veksler mellem asfalt
og grusbelægning. Via Musholm kyststi kan man
komme til det 21 meter høje Oldenbjerg, hvorfra
der er udsigt over Storbæltskysten, og på toppen
er der en fastmonteret kikkert. Du kan også opleve via lilla rute en
smule af Højbjerg
Skov, som blev
plantet i 20052007. De andre
stier i skoven er
trampestier og
derfor ikke egneMusholm kyst
desti for kørestols- tilgængelighed
for kørestolsbrug
ere
brugere. Læs
mere og print evt.
kortet: https://
naturstyrelsen.
dk/media/
nst/11155836/
h_jbjerg_
Højbjerg Skov
skov_240114.
& Musholm kyststi
ved Korsør
pdf

Tre tilgængelige
fugletårne

Forsidefoto: Fuglevæ

Vandresti for alle ved
Musholm

tion.dk. Grafisk tilrettelæ

store langulle plantes,
y i området
rste 100hustomter,
nder det nye

UDFLUGTSTIPS

2014. Redaktion: Naturmo

er skabt en
alsskov Overved Tårnborg

UDFLUGTER

Af Bente Rødsgaard

Ulvshale og Nyor
d

Shelter med el i
Nordsjælland
Endnu et tip fra Vibeke Baden Laursen og Per Baar Kæseler, som på side 20 i bladet anmeldte et
shelter på Mols. De har i andet sammenhæng besøgt et shelter i Nordsjælland: ”Vi besøgte shelteret i forbindelse med en fisketur ved Bøgeholm
Sø i Nordsjælland i nærheden af Ålsgårde. Her er
der et shelter, hvor der er lavet et strømudtag, så
man fx kan oplade en kørestol og andre ting, der
kræver strøm. Ligeledes findes der et meget velfungerende handicaptoilet på stedet,” siger Per
Baar Kæseler til Handicap-nyt. Shelteret findes
ved adressen Skindersøvej 31 i Ålsgårde og hedder ”Edens Have”.
Shelteret skal bookes i forvejen. Læs mere https://nst.dk/media/nst/Attachments/EdensHave.pdf
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UDFLUGTER

Foto Carsten Ingemann. Realdania.

Sønæs tæt ved Viborg
Søndersø i Viborg er blevet omskabt til et rekreativt
område, som samtidigt klimasikrer Viborg.
Det er sket ved, at nogle tidligere boldbaner er
blevet til et søanlæg, som både renser regnvand og
kan medvirke til at forhindre oversvømmelser ved
ekstrem regn. Så i stedet for at opføre et lukket
rensningsområde, så er der blevet et skabt et rekreativt område for alle. Rundt om søen er der anlagt
et stisystem på en kilometer, hvor kørestolsbrugere
kan færdes. Der er også mange aktivitetsmuligheder
for både børn og voksne. Søen ligger tæt på Viborg,
så den er let at komme til. Dog er der ikke etableret
nogen toiletter.
Bag Sønæs-projektet står Viborg Kommune, som
har fået støtte af VANDPLUS, som er et samarbejde
mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og
Naturstyrelsen. VANDPLUS støtter projekter, som
forener det rekreative med klimatilpasninger for at
skabe ny værdi for borgerne.
På Realdanias hjemmeside kan du læse en evaluering af Sønæs-projektet, og hvilken betydning det
har fået for byen Viborg at få et nyt søområde.

Du kan også se både videoer og film på https://
realdania.dk/projekter/soenaes
Foto Carsten Ingemann. Realdania.

Bigum Søbad
Rundt om i landet skabes der med jævne mellemrum nye muligheder for at nyde udendørslivet.
Ved Bigum Søbad i Viborg Kommune er der skabt
et tilgængeligt overdækket madpakkerum, og der
er et handicaptoilet. For de, der kan gå på trapper,
er der også mulighed for at bade i søen. Godadgang.dk har været forbi, og du kan se både billeder og faktaark på http://www.godadgang.dk/

Du kan søge efter handicapegnede faciliteter i naturen i hele landet via dette link:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/for-handicappede/
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Illustration: Colourbox.

DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
ALTID MED AUTOMATGEAR.
NY COROLLA TOURING SPORTS
TÆNK FREMAD. VÆLG TOYOTA HYBRID.
FRA 227.990 KR. HYBRID FRA 255.990 KR.
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BOGANMELDELSE

Af Michael Pedersen. Privatfotos

Uden arme og hænder
satte han sine fingeraftryk
i hele Danmark
så meget som muligt af Svends
arme.
Efter ulykken var Svend svær at
være sammen med. Han var tvær,
hvilket tog hårdt på familien, især
på de mindre søskende. Bageren,
hvor Svend havde budarbejde, tilbød, at han kunne bo hos dem. Her
traf Svend bagerlærlingen Gunnar.
Gunnar skulle vise sig at blive en
af de få venner, Svend havde gennem hele livet.

En ny bog om en erhvervsmand uden arme, som kæmpede
sig frem til succes, men ikke uden private omkostninger. Bogen er skrevet af hans søn, som reflekterer over faderens liv
og levned. En far han kun kendte som en gammel mand og
ikke i faderens velmagtsdage

B

OGEN ”MAN KAN hvad man
vil” er først og fremmest
fortællingen om Svend
Petersen. Men det er også
et handicappolitisk rids over det
tyvendeårhundrede og samtidig en
fortælling om udviklingen af vejskilte i Danmark.
Svend kom til verden den 10.
august 1902. Faderen Carl var tømrer og moderen Jenny gik hjemme,
mens der kom flere og flere børn til
verden. Selvom Carl fik fast arbejde
hos en tømmermester i Nakskov,
havde de ikke en stor indkomst.
Som den ældste, måtte Svend
hjælpe sin mor derhjemme, tjene
lidt penge og gå i skole.

Violinen blev gemt væk
Fredag den 22. december 1911 fik
skolebørnene juleferie, og de kåde
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børn begav sig hjemad. Få år tidligere havde jernbanen holdt sit indtog
i Nakskov. Selvom det var strengt
forbudt, men børn gør det, de ikke
må, så sprang børnene op bag på
de kørende togvogne. Svend, der
altid var med på hvad som helst,
deltog i legen. Pludselig fik
foden ikke ordentlig fæste,
så Svend faldt ned under
det kørende tog. Begge
hans arme blev kørt
af, og senere kunne
hospitalet kun redde
armstumperne over
albuerne. Den violin,
som Carl og Jenny
havde købt, og som
de havde glædet sig til
at give Svend i julegave,
blev stille gemt væk, mens
lægerne kæmpede for at redde

Til København
Det blev besluttet, at sognerådet
ville betale et ophold for Svend på
Samfundet og Hjemmet af Vanføre
i København, som på det tidspunkt
var dér mennesker med handicap
fik den bedste behandling, skolegang og en håndværkeruddannelse. Svend kunne lide at tegne og
male, så det lå naturligt for ham at
tage maleruddannelsen. Opholdet
var barskt, ikke mindst fordi Svend

var
kritisk
over for måden, hjemmet blev drevet på. Det
var ”lidt for kristent” efter hans
smag. Men han fik sin uddannelse.
De næste år rejste Svend rundt
på cykel i Europa. Han havde selv
opfundet nogle stropper, som
gjorde det muligt for ham at styre
cyklen med sine armstumper. Han
levede af at tage forefaldende arbejde, hvor han kom frem. Da han
kom hjem igen mødte han Ingrid,
og de blev gift og stiftede familie. I
bogen beskrives Svends kampe for
at få et job som maler og kampe
mod kollegaer, som ikke mente, at
det var rimeligt, at han tog arbejdet
fra dem, når han jo kunne leve på
sin invaliderente. Til sidst var han
så træt af kampene, at han startede
sit eget skiltefirma.

På rette sted
Det er vigtigt at have en bil, hvis
man skal køre rundt med skilte,
og Svend havde konstrueret et
system, som gjorde, at han kunne
køre en bil. Dog fik han afslag på
afslag på anmodningen om lov til
at tage kørekort. Begrundelsen var,
at man ikke kunne have, at vanføre
kørte biler. Svend kørte derfor bil i
en årrække uden at have kørekort.
Senere fik han lov til at køre bil, og
begrundelsen var, at han jo havde
kørt flere år uden skader.

Det var dog en togtur, der
skulle forandre hans liv
radikalt. På en togtur kommer han tilfældigvis til
at sidde i kupé med
to embedsmænd fra
Præstø kommune,
som fortalte ham,
at man i Danmark
ville gå over til nye
vejskilte, der bedre
kunne ses om aftenen,
når bilerne havde lys på.
Svend greb muligheden,
og et par dage efter mødte
han op på den ene embedsmands kontor med budskabet om,
at det arbejde kunne og ville han
gerne påtage sig. Han fik jobbet,
og han endte med at blive en af
de største leverandører af vejskilte
til kommuner i hele Danmark. Det
var i den forbindelse at en person
engang sagde om ham: ”Han har sat
fingeraftryk over hele landet, selvom
han hverken har arme eller hænder”.

Et liv med arbejde
I bogen beskrives denne succes,
som Svend har med sin virksomhed, og hvordan han var som arbejdsgiver. Men også om hans privatliv med rejser, fester, utroskab,
skilsmisse og siden en ny yngre
kone, Esther, som blev mor til forfatteren af bogen.
Svend solgte fabrikken, og sammen med Esther købte han hus og
levede en pensionisttilværelse på
Lolland. I marts 1984 giver hjertet,
som han har haft problemer med,
op. Esther, som bliver tilkaldt, når
at komme og er hos ham, da han
udånder.
Bogen er først og fremmest forfatteren Svend Åges forsøg på at
finde ud af, hvem hans far egentlig var, for han har kun kendt sin
far som gammel mand, og da han
døde var forfatteren 15 år. Derfor
har han opsøgt og talt med mange
mennesker, som kunne huske hans
far og været på arkivjagt.

Ofre
Fortællingen om Svend er fortællingen om en mand med handicap,
som ikke accepterer grænser. Det
er fortællingen om et viljestærkt
menneske. Men i bogens sidste
kapitel, som er helt uundværligt,
reflekterer Svend Åge over, hvorvidt hans fars ”fanden i voldskhed”
ikke også havde nogle store omkostninger.
Den nærmeste familie oplevede
en distanceret mand eller far, som
prioriterede arbejde over familie.
Konerne oplevede en ensomhed,
som var helt urimelig. Endelig peger Svend Åge på, at inderst inde
har Svend selv båret en ensomhed,
som har gjort ham hård og utilnærmelig for de nærmeste. Udover bogens fantastiske fortælling er disse
refleksioner hele bogen værd.
Ikke mindst refleksionen om,
hvad det kan gøre ved et menneske, som lever med et handicap og
gang på gang mødes af fordomme
og krav om at kæmpe, hvis man
vil ses som en ligeværdig person.
Disse betragtninger gør bogen til
en, som er værd at læse.

Forfatter: Svend Åge Petersen
Titel: Man kan, hvad man vil
Udgivet af Saxo Publish i 2019
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ULAND

Af Ulla Trøjmer. Private fotos

Vidne til forskelle og
forandringer i Honduras
Som aktiv i forbundets ulandsudvalg har jeg flere gange været i
Honduras for at deltage i møder. For nyligt var jeg der igen, og
besøget bød på et positivt gensyn på grund af forandringer

J

EG SIDDER I Frankfurts
lufthavn på vej hjem fra
Honduras. Der har været en
forsinkelse fra Panama, så mit
fly hjem til Danmark er fløjet. Jeg
har nu ca. fem timer til at reflektere
over, hvad den forgangne uge har
budt på både fagligt og personligt.
Min opgave denne gang var
blandt andet at deltage i afslutningen af vores projekt i Latinamerika
og underskrive en samarbejdsaftale for det nye projekt, der nu går
i gang med vores fem partnere i
Honduras og seks partnere i Bolivia. Derudover havde jeg møder
med diverse udvalg, som handicapbevægelsen i Honduras har nedsat.
Lige nu eksisterer der udvalg
for tilgængelighed, sundhed og
for integration og inklusion på arbejdsmarkedet. Desuden er der et
udvalg, der følger op på anbefalingerne fra FNs ekspertgruppe, og et

udvalg, der arbejder med diverse
love relateret til mennesker med
handicap. I øjeblikket er der en ny
handicaplov på trapperne.
Tre af de seks udvalg ledes af
FENOPDIH, der er Honduras' svar
på DH, de andre tre udvalg er ledet
af nogle af FENOPDIH's medlemsorganisationer.

Hatten af for ildsjælene
Jeg har været med i ulandsudvalget i Dansk Handicap Forbund
siden 2009, hvor jeg første gang
rejste til Honduras og stiftede
bekendtskab med nogle af vores
partnere der.
Jeg oplevede et land uden traditioner med et demokratisk foreningsliv eller med at arbejde for
at forbedre vilkår for mennesker
med handicap. Sidstnævnte er en
meget stor opgave i et land med
megen fattigdom. Et land, hvor man
som fysisk handicappet ikke bare
får en kørestol eller andre hjælpe-

midler. Så vil jeg tage hatten af for
de ildsjæle, som har været med
i de projekter, vi har haft siden
2006.
Gennem de sidste to år har jeg
oplevet og set en kæmpe udvikling
i deres oplevelse og tydeliggørelse
af deres ønsker i livet. Her tænker
jeg på tilgængelighed, sundhed,
rettigheder, arbejde og uddannelse.
Det er lykkedes ved at styrke deres
organisationer både nationalt og
ikke mindst ved at styrke lokalafdelingerne, efter man er begyndt at
arbejde sammen på tværs af handicap fx i de forskellige udvalg.
Ved dette besøg fik jeg talt med
deres tilgængelighedsudvalg,
som gav mig en kopi af deres manual for tilgængelighed. Det er et
fantastisk flot stykke arbejde. En
manual, som jeg er sikker på, kommer til at ændre meget i Honduras.
Området er vigtigt, og det var også
en fornøjelse at opleve, at man til
denne ”kongres” havde lykkedes
med at finde et hotel, som vi alle
kunne bo på uanset handicap.

Sundhedsudvalget samarbejder med myndighederne
Det andet udvalg, jeg talte med,
var sundhedsudvalget, som ledes af Dansk Handicap Forbunds
søsterorganisation AHLMYS. Det
udvalg har været med til at få lavet
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 Hver gang der er fællesmøde inviteres
der oftest gæster fra tidligere eller fremtidige partner-lande. Denne gang havde
vi besøg fra Nicaragua og Guatemala, det
er derfor, der er flag i baggrunden.

 Her ses Ulla Trøjmer sammen med
repræsentanter fra Febos fra Bolivia
(stående) og FENAPAPEDISH Honduras
(siddende), efter at alle partnere havde
underskrevet den nye samarbejdsaftale.

retningslinjer til sundhedsvæsenet
for folk, der bliver eller er rygmarvsskadede. Disse retningslinjer
er lavet sammen med hospital- og
sundhedsministeriet, og de er essentielle for overlevelsesraten af
tilskadekomne. Jeg har fået fortalt
drabelige historier om, hvordan
mange af dem, der sidder i udvalget, er blevet behandlet. Indimellem er jeg overrasket over, at de
har overlevet.

Dejligt og positivt gensyn
Det får mig til at tænke på en fyr,
jeg besøgte for to år siden, da jeg
var rundt og tale med forskellige
medlemmer af AHLMYS.
Her mødte jeg blandt andet Boanarges, som virkede lidt indeslut-

I Honduras stødte Ulla Trøjmer på et
vægmaleri, som er en reklame for en
lokal portrætkunstner og populært for
selfies.

tet. Han var usikker på, hvem jeg
var, og hvad jeg ville. Jeg startede
derfor med at fortælle lidt om,
hvem jeg var, hvorfor jeg var en
del af Dansk Handicap Forbund,
og hvad det har givet mig. Normalt
plejer jeg ikke at være så uhøflig
at starte med at tale om mig selv,
men det fik ham til at snakke. Han
var kommet til skade som 18-årig,
hvorefter han begyndte at drikke
meget, og senere tog han stoffer.
Hans familie ville ikke have noget
med ham at gøre. Hans kone mødte
han, mens han tog stoffer. Da vi
talte sammen, havde han været
stoffri i et par år. Han skulle starte
på et kursus, som skulle lære ham
at reparere mobiltelefoner, så
han kunne starte et lille værksted
derhjemme. Han var begyndt at
interessere sig for kørestolsræs og
kørestolsbasket. Alt sammen fordi
han var kommet i kontakt med
AHLMYS.
På mit besøg blev jeg glædelig
overrasket til mit møde med sundhedsudvalget, for pludselig kom
Boanarges ind af døren, han skulle
fortælle om AHLMYS basketboldhold. Han var nu blevet formand
for deres basketklub, og han er
meget aktiv i det politiske arbejde.
Det var en helt anden mand, jeg
mødte der – selvsikker, og klar på
at se verden i øjnene.
Når jeg sådan tænker på alle de
indtryk, jeg har fået, så gør det mig
stolt og ydmyg over, at få lov til at
være vidne til disse forandringer.

penge fra udenrigsministeriet
støttet honduranske handicaporganisationer siden 2006 gennem
flere projekter. Fra 2016-2020
blev fem honduranske handicaporganisationer støttet gennem
projektet LIRIOS, der var på 24
millioner kr., sammen med handicaporganisationer i Bolivia. I
øjeblikket gennemføres projektet LIRIOS II på 18 millioner kr.,
ligeledes sammen med Bolivia,
men den honduranske del afsluttes efter to år, derefter udfases
Dansk Handicap Forbunds støtte
til Honduras, og partnerne skal
klare sig selv.

ORGANISATIONER DER
STØTTES I HONDURAS
• AHLMYS – national organisation af rygmarvsskadede og
andre med fysisk handicap
• UNCIH – national organisation
af blinde
• ASH – national organisation af
døve
• FENAPAPEDISH - paraplyorganisation af foreninger af forældre til børn med handicap
• FENOPDIH – paraplyorganisation af honduranske handicaporganisationer

Dansk Handicap Forbund har med
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RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerckhoffs. Foto: Colourbox

Vejen til en egnet bolig
Det kan være svært at finde en egnet bolig, og når man har et handicap, er det en større
udfordring, end det er for andre. I Dansk Handicap Forbund får vi tit spørgsmål om boliger, derfor giver Handicap-nyt et lille overblik over mulighederne

D

ET GÆLDER FOR de fleste
mennesker, at det kan
være svært at finde og
få adgang til en ny bolig,
som lever op til de behov, man har,
og ligger et sted, man godt kunne
tænke sig at bo, og som er inden for
økonomisk rækkevidde.
For nogen er det muligt at købe
en bolig, mens det for mange andre
vil være en lejebolig, som er det
rigtige. Her er der både private udlejere, og så er der boliger i boligforeninger. Her er det et spørgsmål
om gennem sit netværk at komme i
betragtning til en bolig eller at være skrevet op i et boligselskab. Hvis
du er studerende, kan du kontakte
kollegiekontoret.
Og så er der dem, som bor i en
bolig og pludselig får en funktionsnedsættelse eller får en forværring,
som gør, at de ikke kan bruge den
bolig, de bor i. Endelig kan nogen
have behov for støtte i form af et
botilbud eller en plejebolig.

Store udfordringer
Udfordringen i forhold til at få en
bolig eller gøre ens bolig egnet
er imidlertid større, når man har
et handicap, for situationen stiller
krav til, at boligen er tilgængelig og
funktionel, så man som eksempelvis kørestolsbruger kan bruge alle
rummene, og ofte skal der være
plads til hjælpemidler, hjælpere og
adgang for hjemmeplejen. Uanset
hvilke behov man har, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der
er flere muligheder for at få hjælp
fra kommunen.
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Find selv eller få anvist en
bolig
Lovgivningen rummer flere muligheder for at få hjælp til en egnet
bolig.
Hvis man bor i en bolig og får et
handicap, så er der mulighed for at
søge kommunen om at få foretaget
en boligændring, så man kan fungere i boligen. Det gælder uanset,
om man bor i lejebolig, eller man
selv ejer sin bolig. Det samme
gælder, hvis man flytter til en
ny bolig, som man selv har
fundet. Har man stået skrevet
op i et boligselskab, eller får
man gennem eget netværk
et tilbud om en bolig – eller
har man adgang til at købe
en bolig, så er fleksibiliteten
og udvalget ligesom for alle
andre større, og man har en
større indflydelse på, hvilken
bolig og i hvilket område man
kan komme til at bo. Det er i
den forbindelse altid en god ide
at kigge efter en bolig, som bedst
muligt kan gøres egnet og ligger godt i forhold til tilgængelige
omgivelser og transport. I dag bør
alle nybyggede boliger være handicaptilgængelige i en eller anden
grad, ellers findes der også særlige
handicapegnede boliger i mange
boligforeninger, kollegier mv.
Hvis man ikke selv har mulighed
for at anskaffe sig en bolig, så kan
man gennem kommunen søge en
egnet bolig. Kommunen har anvisningsret til en del af boligerne i
de almene boligselskaber, og kommunen kan visitere borgere med et

stort hjælpebehov til botilbud eller plejeboliger. Når man får
anvist en
bolig
gen-

nem
kommunen,
så er udvalget
naturligvis mere begrænset, og kommunen vurderer, hvilken bolig, der er egnet.
Det er imidlertid vigtigt at vide, at
man, ligesom andre borgere, har en
mulighed for at flytte til en anden
bolig både i og uden for den kommune, man bor i, og dette gælder

uanset, om man bor i anvist bolig,
botilbud eller en plejebolig.
Når man så har fundet sin nye
bolig og har brug for at få ændret
ved indretningen, så den bliver
egnet til netop dig, kan du søge om
hjælp hertil. Betingelsen er, at indretningen er nødvendig for at gøre
boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende, og det er
kommunens vurdering.
Uanset hvilken
boligform man
søger, så er
det en
god

ide at få en prøveberegning på,
hvad man kan få i boligstøtte i den
nye bolig, og hvilke muligheder der
ligger for hjælp i forbindelse med
flytningen. Det kan man på borger.
dk. Vær opmærksom på at har du
døgnhjælp, kan du få ekstra boligstøtte.

Ofte svært at overskue
I denne artikel har du et kort
overblik over dine muligheder på
papiret. I praksis kan det ofte være
svært at overskue mulighederne.
Det er altid en god ide at være
skrevet op til egnede boliger, og
det er samtidig et rigtig godt råd
at være meget skarp på sit eget
behov i hverdagen. Hvad skal til
for, at man kan fungere i boligen

og være så selvhjulpen som muligt
osv.?
I Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam får vi mange spørgsmål omkring dette, og erfaringen
er, at de rettigheder, man har på
papiret, ofte giver udfordringer
i praksis. En ombygningssag kan
være langstrakt, og spørgsmålet er
ofte, hvornår er en bolig egentlig
egnet? Hvad med hensynet til pårørende? Og hvor reel er adgangen
til at flytte i botilbud, når det kommer til stykket? Netop derfor er det
altid en god ide at rådføre sig med
kommunen, eget netværk eller sin
handicaporganisation i god tid, før
man får behovet, for der er i hvert
enkelt tilfælde tale om en individuel vurdering.

Alle har i princippet ret til frit boligvalg

Søg tidligt i processen vejledning om egnet bolig, boligændring, boligstøtte samt evt. hjælp i forbindelse med flytning

Vær opmærksom på at beskrive egne behov for at kunne
fungere i en bolig og et bestemt lokalområde

Find selv
egnet
lejebolig

Læs mere om boligreglerne på:
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/
tvaergaende/bolig
Dansk Handicap Forbunds
rådgivningsteam: Telefon, 39293555 eller
log ind via ’Min side’

Køb selv
egnet
ejerbolig

Få anvist
egnet
lejebolig

Søg kommunen om boligændring,
så du kan fungere i boligen

Bliv
visiteret
til egnet
botilbud
eller
plejebolig

Husk
mulighed
for at søge
om at
flytte
til andet
botilbud
eller
plejebolig
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VERDENSMÅL

Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Verdensmålene

– en vigtig løftestang for handicapområdet
Er FN’s verdensmål bare endnu et irriterende ’buzzword’,
som vi skal forholde os til, mens vi venter på det næste?
Eller har det potentiale til at blive en fantastisk løftestang
for handicapområdet? I Dansk Handicap Forbund tror vi på
det sidste

F

N’S 17 VERDENSMÅL er
blevet kaldt verdens bedste
plan og har den fantastiske
ambition ’Leave No One Behind’, som på dansk kan oversættes
til ’Ingen må efterlades’ eller ’Alle
skal med’. De 17 verdensmål samler alle verdens udfordringer i et
fælles fokus – lige fra klima til sult,
retfærdighed og bæredygtige byer.
Ambitionen er at finde løsningerne
frem imod 2030. Og indtil videre
ser verdensmålene ud til at have
potentiale til at leve op til prædikatet ’verdens bedste plan’, fordi den
samler hele verden i et fælles fokus
– nemlig udvikling og løsning af den
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store fælles udfordring, hvilket med
andre ord betyder, at udfordringerne hænger sammen som forbundne
kar, og derfor må en indsats på et
område også typisk indebære løsninger af andre områder, som man
måske ikke ellers ville tænke på.
Netop verdensmålenes bredde gør,
at der er meget stor fokus på dem –
både på tværs af hele verden og på
tværs af sektorer, offentligt, privat
og i det civile samfund.

Fra nicheudfordring til fælles udfordring
På handicapområdet har vi det
grundlæggende problem, at vores

medlemmers udfordringer ofte ses
adskilt fra samfundets øvrige udfordringer, og derfor glemmes sagen ofte af dem, vi gerne vil have
til at tage den alvorligt. Et eksempel er FN’s handicapkonvention,
som er et fantastisk dokument, der
understreger, at mennesker med
handicap har de samme grundlæggende rettigheder som alle andre.
I praksis ser vi dog fortsat, at der
er meget lang vej til at få opfyldt
de rettigheder, der ligger i konventionen, og vi ved, at der er langt
imellem de myndighedspersoner
og politikere, som egentlig er opmærksomme på konventionen og
dens indhold.
Handicapområdet og konventionen bliver derfor ofte et nicheområde, som betyder, at der kun kommer fokus på sagen, når handicapbevægelsen gør opmærksom på
det. Vi må ofte på bagkant kæmpe
for rettighederne eller gå efter at få

repareret på fejl og mangler i lovgivning eller andre af hverdagens
praktiske forhold.
Med verdensmålene er der nu
en ny mulighed for at få fokus på
vores område. Sagen er nemlig
den, at der er enormt fokus på verdensmålene, og det kan vi udnytte
til at vise vigtigheden af, at handicapområdet tænkes ind – næsten
uanset, hvilken udfordring man
arbejder med. Fx kan man ikke tale
om ’bæredygtige byer’ uden også
at tænke tilgængelighed. Det kunne være klimatilpasning af byrum,
hvor mennesker med handicap
vil kunne blive selvhjulpne, hvis
man bygger efter konventionens
principper om universelt design. På
samme måde kan man ikke tale om
’Afskaffelse af fattigdom’, ’Værdige
jobs’, ’Uddannelse’ eller ’Retfærdige institutioner’ uden at inddrage
handicapområdet.

En fantastisk chance
I Dansk Handicap Forbund har vi

nu et stort fokus
på at indtænke
verdensmålene,
hvor vi kan. Vi har
allerede oplevet at
få henvendelser fra
andre, som arbejder
med konkrete verdensmål og er herigennem
blevet opmærksomme på
handicapområdet, og vi arbejder
på højtryk for at integrere dem i
vores arbejde og målsætninger for
de kommende år. På den måde vil
vores indsatser hele tiden kunne
’oversættes’ til noget, som er relevant for beslutningstagere, administratorer og på tværs af både
kommuner, private virksomheder
og mange flere. Det ligger jo fx lige
for, at når en kommune erklærer
sig selv som verdensmålskommune, så har de også sagt ja til
at prioritere handicapområdet og
handicapkonventionen.
Verdensmålene er med andre ord
en helt unik chance for at få fokus

på
vores
område – og
det i stort set alle sammenhænge.
Det skal vi i den grad udnytte – for
gør vi det klogt, så medvirker vi
for det første til at hjælpe vores
medlemmer, vi understøtter også
en løsning af verdens fælles udfordringer, men vigtigst af alt bliver
verdensmålene ikke bare nogle
principper eller et ’buzzword’, men
derimod en fantastisk konkret løftestang for handicapkonventionen
og handicapområdet generelt.
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HTH VHKN A/S
Vejle • Stifsvej 57A • 7100 Vejle • Tlf. 7582 7400
Horsens • Vejlevej 68D • 8700 Horsens • Tlf. 7562 2311
Kolding • Albuen 5D • 6000 Kolding • Tlf. 7553 1000
Næstved • Messebuen 1 • 4700 Næstved • Tlf. 55 73 64 00

VIL DU MED UD PÅ

FÅ ET TILBUD
ring til os på +45 70 20 17 47

Industrivej 25 • 4200 Slagelse
Tlf. 70 20 17 47 • egons@egons.dk • www.egons.dk

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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NYE OPLEVELSER

Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk

FISKETURE PÅ ØRESUND
FØLG OS PÅ FACEBOOK ELLER
ELIDA.FISHING.DK
Telefon +45 45 57 07 24
Mobil +45 20 32 07 24
elida@fishing.dk • Åben daglig fra 08.00 til 18.00

Synes faktisk, at det er et perfekt firma.
Det er dejligt, at de altid er til at få fat i!
De har nogle fine arrangementer,
og man føler sig værdsat som hjælper,
når man fx får julegaver af dem.
Hjælper i Din Hjælperordning ApS
Lonnie Henriksen
(Modelfoto)

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
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