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Jeg havde håbet at bringe indlæg om og 
fra årets generalforsamling i dette blad, 
men jeg måtte omkring vagtlægen den 
weekend, på hovedet hjem i seng og fik 
derfor ikke så mange input som håbet.
Karin Bregendahl trak sig fra formands-
posten og Ove Knudsen blev ny for-
mand, Anja Bærentsen kom tilbage i 
bestyrelsen og ny suppleant blev Arne 
Hansen. Tillykke til de nyvalgte.

Herover en lille fotosession fra fredag 
eftermiddag og aften, hvor Vilhelm Hertz 
præsenterede sine unikke krykker (se 
også forsidefoto) og de fremmødte nød 
en hyggelig middag.

Inde i bladet kan du nyde Dorthes før-
ste blogindlæg, en smuk, smertefuld 
fortælling, øve dig i at gå på trapper og 
skråninger og som sædvanlig grine lidt 
med HUBBE. 
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Du kan møde gøgleren Karsten, tage 
med på løbeskole, kurtur og blive lidt 
klogere på biler og jobmuligheder.

Vi har bladet et år endnu, har vi fået lov-
ning på ved FL Reklame, men det skriver 
ikke sig selv. 
Jeg er dybt taknemlig for ethvert rele-
vant bidrag, der er med til at nuancere 
indholdet, bl.a. de tilbagevendende ind-
læg fra Nikolaj fra Bandagist-Centret.

Bagest i bladet kan du orientere dig om 
fremtidige arrangementer og de lokale 
netværk. Jeg selv tager i efteråret på et 
par fagrelevante workshops for fornyet 
inspiration.

GOD LÆSELYST
Solveig, der modtager bidrag til bladet 
på sol1920@gmail.com

EFTERÅR 2019 3



AF DORTHE BOLTHER
FOTO: MARTIN ESQUIVES, ESQUIVES PHOTOGRAPHY

Det var den sidste dag i skolernes jule-
ferie og jeg skulle i aftenvagt. Mathias 
(min yngste søn) og jeg cyklede op for 
at træne sammen, vi handlede ind bag-
efter og spiste en god frokost sammen. 
Da jeg puttede min madpakke i cykel-
kurven og cyklede på job, følte jeg, det 
allerede havde været en god dag, og den 
var kun lige begyndt. Jeg glædede mig 
nemlig til at komme på job, det gjorde 
jeg altid - det kan lyde lidt for godt til 
at være sandt, men det var sådan, jeg 
havde det. Jeg havde verdens bedste job 
på Roskilde fødegang, og jeg har aldrig 
været så glad for at gå på job, som efter 
jeg blev ansat der. Det regnede lidt og 
det var koldt, så jeg havde pakket mig 
godt ind i varmt tøj. Da jeg nærmede 
mig krydset og konstaterede, at der var 
grønt, fortsatte jeg lige ud med godt tråd 
i pedalerne. 

Det gik nærmest som i slow motion og 
alligevel så hurtigt, at jeg nærmest ikke 
fattede det. Fra jeg mærkede det første 
bump og til jeg lå under lastbilen nåede 
jeg at tænke “det her en højresvings-
ulykke, det dør man sgu af”. Jeg skreg, 
et skrig, jeg ikke vidste, jeg havde i mig, 
men det var mit eneste “forsvar”. Da last-
bilen kørte over mig, sagde jeg farvel i 
mit indre til mine drenge: “Mor elsker jer”. 
Til min forundring besvimede jeg ikke, 
jeg hørte mennesker omkring mig, en 
masse tumult og de første mange øjne, 
jeg prøvede at fange, var fulde af frygt, 
angst og panik. Så lukkede jeg mine øjne, 
en barnlig teori om at “forsvinde” kom op 
i mig. En kvindestemme kaldte på mig og 

nogen aede min kind, jeg slap ikke hen-
des øjne igen. Der var gode mennesker 
omkring mig, mine hænder blev holdt 
varme, mine tårer blev tørret væk og be-
roligende ord ind imellem sirener og uro 
fyldte mig. Jeg havde ondt og jeg kunne 
ikke få “forbindelse” til min underkrop 
og lokalisere smerterne. Min sygepleje-
faglighed sagde mig, at det her ikke var 
godt, og da lægen ankom og sagde, at 
de havde ringet efter helikopteren, som 
skulle flyve mig til Rigshospitalet, vidste 
jeg, det var slemt. 

De besluttede at få mig op fra den kolde 
asfalt og ind i en varm ambulance, til 
helikopteren kom. Da de løftede mig 
op på båren, fik jeg den forbindelse til 
min underkrop, som jeg havde manglet; 
smerten var ulidelig. Lægen gav mig en 
maske på og sagde “Dorthe, vi lægger 
dig til at sove nu, vi passer på dig”. Det 
var en lettelse, og min krop overgav sig 
hurtigt til bedøvelsen.

Jeg vågnede og følte, jeg svævede, jeg 
kunne intet mærke, det føltes, som om 
det kun var mit hoved, der eksisterede. 
En sygeplejerske talte til mig, ordene var 
lidt usammenhængende for mig. Hun 
gav mig en kuglepen i hånden, lagde en 
blok på mit bryst og forklarede, at jeg 
var intuberet og derfor lige nu ikke ville 
kunne tale. Der kom en masse hvide kitler 
ind og stod omkring min seng, jeg kunne 
ikke se deres ansigter, men jeg kunne 
høre, hvad de sagde. De fortalte mig, at 
de havde amputeret mit venstre ben, og 
det højre ben var så medtaget, at de lige 

MIT allerførste BLOGIND LÆG



   >>

MIT allerførste BLOGIND LÆG
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nu ikke vidste, om det kunne reddes. Mit 
bækken var brækket og fikseret med 
utallige skruer og et stativ. En af de hvide 
kitler talte om mere end ét års indlæg-
gelse, og igen lukkede jeg mine øjne, jeg 
ville bare gerne væk.

En sorg så stor, og jeg lå helt alene. Sy-
geplejersken fortalte mig, at klokken var 
et om natten, og at min far ville komme 
næste morgen. Hele min familie bor i Jyl-
land, så jeg var 300 km væk fra dem. Jeg 
har aldrig følt mig så alene før. Jeg lå og 
tænkte, at min 
ven inde Majs 
m e d  g a r a n t i 
havde taget sig 
af Mathias, så 
jeg prøvede at 
skrive min an-
d e n  ve n i n d e 
Tanias navn på 
blokken, og det 
lykkedes efter utallige forsøg. Lyden af 
hendes skridt var så velkendte, og da 
hun kom, kunne jeg bryde sammen. Nu 
var jeg ikke alene. 

Dagen efter kom min Far og min Faster. 
Det var så hårdt at se dem kede af det, 
og jeg havde selv så svært ved at rumme 
min egen sorg. I det hele taget var alle 
de første besøg svære, for min rolle her i 
livet var forandret. Dagen, hvor jeg skulle 
se mine drenge for første gang, var som 
at blive kørt ned en gang til. Det er det 
sværeste, jeg nogensinde har oplevet, 
at miste min rolle som Mor. Det var den 
følelse, jeg havde. At jeg ikke længere 
var den samme Mor og ikke vidste, om 
jeg nogensinde ville kunne blive en Mor 
igen. At se deres ulykkelige øjne, deres 
frygt og angst og absolut intet kunne 
gøre. Det gjorde så ondt, og det eneste 
ønske, jeg havde, var at kunne være de-
res Mor igen. Heldigvis vidste jeg, at de 
begge var i trygge hænder hos deres far 
og papmor.

Den næste tid på Riget var med ope-
rationer hver anden dag. Mit højre ben 
skulle have transplanteret nyt hud, som 
de “høstede” fra min ryg og min arm. 
De genbrugte også lidt hud fra det ben, 
de havde amputeret. Et lille stykke af 
gangen helede det op, og risikoen for at 
jeg skulle miste BENet, var ikke længere 
på spil. 

Jeg var sengeliggende i næsten 2 ½ 
måned. Ved alle mine operationer sad 
Majs ved min side, når jeg vågnede op 

fra narkosen. 
Tania hja lp 
mig med at 
g ive infor-
mationer til 
mine kolle-
gaer, familie, 
ve n n e r  o g 
mine børn . 
De to piger 

gav mig og mine nærmeste så meget 
kærlighed og omsorg, at jeg kunne give 
mig selv lov til at hele. Som Tania tit 
sagde “Vi tager en time ad gangen, skat”.
At ligge i den seng 24/7 er noget af det 
hårdeste, jeg har prøvet, og jeg kunne 
det meste af tiden kun ligge på ryg-
gen. Om natten vågnede jeg tit pga. 
smerter eller mareridt, og i lyset fra alle 
maskinerne, jeg var tilkoblet, syntes 
jeg, sengen lignede en kiste uden låg. 
Sætningen “Hvor har du været heldig” 
er en sætning, jeg hader. Jeg ved, det er 
kærligt ment, men i en sygehusseng på 
et toiletbækken, så er “heldig” ikke det 
rette ord. 

Personalet på brandsårsafdelingen og 
ortopædkirurgisk afdeling er de bed-
ste terapeuter, jeg har kunnet ønske 
mig. Jeg forstår stadig ikke, hvordan de 
kunne få mig til ikke at opgive livet, men 
det gjorde de. De forstod at trøste og 
give omsorg, de kendte mig til sidst så 
godt, så ord blev overflødige. En dag, da 
jeg skulle køres til endnu en operation, 

“Hvor har du været heldig” er en sætning, 
jeg hader. Jeg ved, det er kærligt ment, 
men i en sygehusseng på et toiletbækken, 
så er “heldig” ikke det rette ord.
...jeg skylder mig selv ikke kun at overleve 
men at leve!



sagde portøren “luk du bare dine øjne, 
så skal jeg nok formidle dine instruktio-
ner, når vi kommer derned” Indeni grinte 
jeg lidt, mine faste ritualer med at lukke 
øjnene, allerede når jeg blev hentet på 
stuen og mine små instruktioner til ope-
rationspersonalet havde portørerne nu 
oplevet så mange gange, at jeg nu som 
en anden VIP patient bare kunne lukke 
mine øjne.

Jeg havde besøg af skønne kolleger, 
veninder/venner, familie og mine drenge 
så tit jeg ville. Søde beskeder på alle plat-
forme, og så meget kærlighed i min ret-
ning fik mig til at indse, at det her kunne 
jeg godt og at jeg langt fra var alene. Jeg 
ville kunne blive en Mor igen for mine 
drenge. Genoptræningen var og er en sej 
omgang, og man kan ikke snyde sig ud af 
det.  Man kan heller ikke bare lukke sine 
øjne og forsvinde, for så forsvinder 
det ønske, jeg har. Genoptræningen 
på Riget blev mit andet hjem, og 
personalet nede i stueetagen vil al-
tid være i mit hjerte. Vi trænede ikke 
kun fysisk men også det psykiske. Vi 
talte om drømme og håb for fremti-
den, og i lang tid tænkte jeg på, om 
jeg overhovedet havde nogen? De 
lærte mig, at det ikke behøvede at 
være højtragende drømme. Nogen 
vil måske gerne løbe et marathon, 
bestige et bjerg eller vandre i Ama-
zonas. Men sandheden for mig er, 
at jeg før min ulykke var vildt dårlig 
til sport, og det er jeg stadig. Inden 
ulykken havde jeg ingen ambitioner 
om at træne andet end det, der gav 
mig lov til at spise en kage ekstra. Så 
min drøm blev klar for mig, jeg vil 
bare gerne være Dorthe og en Mor 
for mine drenge. Jeg vil være den 
bedste version af mig. Jeg vil gerne 
kunne handle ind i Netto uden at 
skulle tænke på, om handicap-p-
pladsen er ledig. Jeg vil rejse ud 
i verden med mine drenge og få 
oplevelser for livet uden at skulle 

begrænses fysisk. Jeg vil kunne danse i 
en sommernat med mine veninder. Jeg 
vil have en kittel på igen og passe mit 
job. Og jeg vil gerne kunne tage mig af 
min familie, uden at de skal bekymre sig 
unødigt om mig. 

Jeg har dage, hvor jeg vågner og tæn-
ker, at jeg virkelig ikke orker mere, men 
heldigvis er der efter otte måneder på 
Riget og fem måneder hjemme nu flere 
gode dage end dårlige. Når jeg kæmper, 
så kæmper jeg for mine drenge. Jeg vil 
vise dem, at intet i denne verden kan for-
hindre mig i at være den bedste Mor for 
dem. Og de ser også, når jeg har dårlige 
dage. Jeg kan ikke skjule mig for dem 
eller mine nære. Nu skal jeg ud i verden 
igen, og jeg kan ikke længere bare lukke 
øjnene, for jeg skylder mig selv ikke kun 
at overleve men at leve!

EFTERÅR 2019 7



 EN 

HERLIG     LØR DAG
AF SØREN ANDERSEN
FOTOS VENLIGST UDLÅNT 
AF SAHVA



 EN 

HERLIG     LØR DAG

Råb, grin og høj latter møder 
mig, da jeg kører ind i Musholms 
store træningshal. En stor gruppe 
benamputerede står og rykker i 
hinanden eller forsøger at vælte 
makkeren. Senere danner de kæ-
der og forsøger at gå i takt. Der er 
kul på og gang i opvarmningen til 
en aktiv dag.
Jeg er taget til SAHVAs Løbesko-
le, der afvikles på Muskelsvind-
fondens kursusejendom Musholm 
ved Korsør. Løbeskolen afvikles 
fra fredag til søndag, og der er 
fuld fart på alle tre dage. Jeg er 
med hele lørdagen.

HVAD VIL SAHVA?
Vicedirektør i SAHVA, Annette 
Sylvest fortæller, at Løbeskolen 
afvikles for tyvende gang. I år er 
der 38 deltagere og det er tæt på, 
hvad der kan være med. 
”Vi vil gerne hjælpe og understøt-
te, at amputerede kan have et liv, 
hvor de kan bevæge sig og dyrke 
motion, fortæller Annette Sylvest 
og fortsætter:
”Derfor afvikler vi Løbeskolen – 
og for SAHVA er løbeskolen rea-
liseringen af ”et liv i bevægelse”, 
som er SAHVAs overordnede mål” 
forklarer Annette Sylvest. Hun 
fortæller videre, at Løbeskolen    >>
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samtidig er en stor oplevelse for de an-
satte, fordi aktiviteterne og deltagernes 
engagement viser, at ”et liv i bevægelse” 
kan realiseres.
Annette Sylvest er glad for, at mange 
fysioterapeuter og bandagister melder 
sig som frivillige til Løbeskolen, for uden 
dem lod det sig ikke gøre.

BEVÆGELSES MEKKA
Aktiviteterne fortsætter i hallen. Nu får 
deltagerne udleveret avisruller, og så går 
den vilde jagt, idet man skal undgå at 
blive ramt af makkeren. Senere dannes 
en rundkreds og en udenfor rundkredsen 
skal forsøge at ramme ”musen”. Det giver 
bevægelse og træning af balanceevnen.
Senere er der ”hækkeløb”, i citationstegn, 
for hækkene er kun 20 cm høje. Delta-
gerne får en ærtepose, der skal bæres på 
hovedet, mens hækkene passeres. Det 
kræver koncentration og god balance, 
og selvom alle yder deres bedste, ryger 
der et par poser på gulvet.
Teknologien tages også i brug. I en cirkel 
på gulvet ligger en række plader med 
forskelligt farvet lys. Deltagerne skal nu 

løbe rundt, træde på pladerne og slukke 
lysene.  Vinderen er den, der kan slukke 
flest plader.
Teknologien kan også bruges til balance-
øvelser. Den der træner, stiller sig op på 
to trykfølsomme plader og holder balan-
cen. Nu skal man ændre balancepunktet, 
hvilket registreres ved, at forskellige lys-
signaler tændes. 

HVORFOR DELTAGE?
Jeg taler med Leif Heiner, der er 73 år 
og med for første gang. Han ville gerne 
være med allerede første gang, Løbe-
skolen blev afholdt for 20 år siden, men 
da fik han at vide, at han var for gammel 
til at deltage! 
”Jeg lægger mig ikke ned”, siger Leif 
Heiner og fortsætter:
”Det gælder Løbeskolen og i livet som 
femur-amputeret, så nu er jeg endelig 
kommet med”. 
Leif Heiner fortæller, at han blev am-
puteret for 34 år siden og har arbejdet 
som Havebrugskandidat til han blev 
pensioneret.



Han cykler med vennerne hjemme ved 
Kalundborg og skal også deltage på cy-
kelholdet på Løbeskolen. 
”Måske finder jeg en ny cykelmakker 
her?”, siger Leif Heiner.
Jeg spørger, om han har et mål med at 
deltage på Løbeskolen. 
”Jeg er for gammel til at lære nye tricks, 
men jeg glæder mig til de mange akti-
viteter og det sociale samvær”, slutter 
Leif Heiner.

PIRATEN
”De kalder mig piraten” siger Susanne 
Markussen og fortsætter:
” ”de” er eleverne, jeg er lærer for”. 
Tilnavnet kan skyldes, at Susanne Mar-
kussens crus-protese er dekoreret med 
seje, etbenede pirater. 
”Jeg bruger protesen til at åbne snakken 
med folk, det virker, uanset om det er 
voksne eller børn”, siger Susanne Mar-
kussen.
Susanne fortæller, at hun deltager på 
Løbeskolen for at forbedre sin gang og 
for at få inspiration til sin træning. Hun 
træner fem gange om ugen i et fitnes-
scenter på Vesterbro. På centret har hun 
sammen med en fysioterapeut startet et 
hold for amputerede.
En ”pirat” med gang i og højt humør.

LØB, GANG OG CYKLING
Efter frokost rykker aktiviteterne uden-
for. Stavgang i de smukke omgivelser 

ved Musholm giver sved på panden. Cy-
kelholdet kører 11 km og tager en tur un-
der Storebæltsbroen. Mountainbikerne 
får hjælp af to erfarne ryttere fra Korsør. 
Den står på slalomkørsel og vendinger, 
alt sammen for at træne balancen.
Daniel Wagner Jørgensen, sølvvinder på 
100 m og bronzevinder i længdespring 
ved De Paralympiske lege i 2016, er ind-
forskrevet som løbetræner. Det synes jeg 
er et scoop.
Daniel Wagner Jørgensen demonstrerer 
løbeteknikken, hvor det især handler om, 
hvordan løberen ”kaster” protesen frem 
for at forbedre det næste skridt. Løberne 
videofilmes, så de kan se præstationen 
og få rettet fejlene. Der er flotte frem-
skridt efter kort tids instruktion.
Tre leverandør firmaer er med. De præ-
senterer deres produkter og er behjæl-
pelige med at finde den rette protese-
komponent, når der for eksempel skal 
løbes.

EN HERLIG LØRDAG
Det var opløftende og energigivende at 
følge deltagerne på Løbeskolen. Der blev 
gået til den med koncentration og vilje, 
evner og kompetencer, der også er brug 
for i det daglige, når man som amputeret 
skal klare sig.
Ros til SAHVA for at demonstrere i prak-
sis, at ”et liv i bevægelse” kan realiseres, 
både med hjælp fra andre, og når man 
selv investerer ressourcer i det.
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DEN GRIMMESTE MAND
AF SOLVEIG HANSEN

Karsten er gøgler af Guds Nåde, og 
første gang jeg møder ham, er til et 
netværksmøde i foråret, hvor han bl.a. 
optræder som ”Den grimmeste mand i 
byen”. Han er ved at være den, der har 
været længst i truppen ”De Splittergale”, 
der startede i 90’erne med bare seks 
musikere og artister. 

Jeg møder Karsten igen en varm som-

merdag, hjemme i privaten, der er en 
del af et lille bosted i det sydlige Aarhus. 
Her bor 12 personer med i alt ni ansatte 
tilknyttet - og garanti for mad seks dage 
i ugen. Karsten er glad for sin lille lejlig-
hed, men har ikke så meget glæde af 
terrassen, da der er trin ud. Han er også 
glad for bostedet, hvor han var på besøg, 
inden han flyttede ind. Normalt skal der 
to besøg til, men det blev ikke aktuelt 



for Karsten, der flyttede ind for et par år 
siden. Bostedet har gode fællesarealer 
både inde og ude, og her får han den 
hjælp, han behøver – som et af de få 
steder i Aarhus, mener han.
Karsten har Aspergers (en autismespek-
trumforstyrrelse), der enten er medfødt 
eller opstået i de tidlige år. Han gik på 
en katolsk skole i Aarhus og havde søde 
lærere og gode klassekammerater, men 
husker også at være blevet mobbet.
- Jeg var jo anderledes, bedyrer han med 
et skævt smil.
I 2006 fik han konstateret sukkersyge 
og var indlagt et par måneder med be-
tændelse i fødderne. Det var især slemt 
i et par tæer på venstre fod, der til sidst 
måtte fjernes. I 2008 fik han amputeret 
højre underben og året efter venstre un-
derben, forklarer han uden meget drama. 
Med begge knæ i behold kan han støtte 
på benstumperne og befinder sig bedst 
som stolebruger, men hopper frimodigt 
ud af stolen, når han er ude og optræde 
– og når han samler pant, der gi’r ham til 
dagen og vejen…

Og dagen og vejen indebærer for Kar-
sten et kæmpe cola-misbrug, som han 
affinder sig med:
- Det er psykisk lindrende – og godt i 
varmen, forklarer han.

Karsten har været en af ”De Splittergale” 
siden januar 1995, og ser frem til øveda-
gene på det nærliggende ”Kragelund”, 
der både er et værested og et botilbud.
- Vi mødes hver tirsdag, og nogen gange 
til øveweekender, men vi mødes også 
privat, og Musik- og Gøglertruppen op-
leves som familie, fastslår Karsten.
Karsten mistede sine forældre for 11 og 15 
år siden, men har en moster, der sammen 

med sin nye mand på en måde er blevet 
Karstens reserveforældre. De bor på Fyn 
i en bolig, hvor Karsten ikke rigtig kan 
komme rundt i sin stol, men de to, der er i 
starten af firserne, kommer på besøg hos 
Karsten, der herudover har et par fætre 
og den enes søn som nærmeste familie.

Rundt i lejligheden ses det tydeligt, at 
dvd’er er Karstens lidenskab, og i det ene 
hjørne står en guitar. Der er ikke meget 
overflødigt nips, men i vindueskarmen 
står et par fotos, og Karsten peger på 
det, hvor han er fotograferet sammen 
med Leela. 
- Vi er ikke kærester, men hun er en god 
ven, som jeg traf på VIA her i Aarhus til 
en splittergal workshop i anledning af 
Kulturbyen og projekt ”Rethink” for fem 
år siden, pointerer Karsten. Det er et 
kærligt foto, og mens de har kendt hin-
anden, har Leela Jung etableret en klinik, 
”Sjælerum” i Mejlgade i Aarhus Midtby og 
udbyder dans og sjælelige kærlighedsar-
rangementer.

Dagligdagen har fundet et godt leje 
for Karsten, der godt kunne gå i andre 
dagtilbud på Kragelund, men det er 
”De Splittergale”, der fylder. Det er en 
forening med et halvårligt kontingent på 
bare 300,- kroner, og foreningen drives 
på lidt kulturstøtte og de indtægter der 
er, når de er ude at optræde.
- Det er blevet mere intenst i truppen de 
senere år, fastslår Karsten og uddyber: 
- Alle er elskede og accepterede, - og det 
fedeste er historierne, det uventede, der 
sker, når vi er ude!
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Tlf. 87 25 88 51• www.polyfa.com

Polyfa Consultants A/S

Rådgivnings�rma for den europæiske
forsvarsindustri. Formidler salg af materiel til 

politiet og det danske forsvar.

BE Consult
Æblehaven 9 • 2680 Solrød Strand

Ikke alle er lige gode til tal
BE Consult kan hjælpe dig med det hele

Tel. 40 18 81 87
info@birgereskildsen.dk
www.birgereskildsen.dk



   >>

Vandtårnsvej 67 • 2860 Søborg
lars@skovgaardvvs.dk • www.skovgaardvvs.dk

Tlf. 39 67 69 96
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DET GÅR OP OG NED

OP AD TRAPPER
✓ Det ikke-amputerede ben op først
✓ Gå aldrig hurtigere op end du føler, det er komfortabelt
✓ Både op og ned af trappe, brug da støtten i modsatte side end protesen for størst  
 support
✓ Èt skridt af gangen er det sikreste
✓ To skridt af gangen er det hurtigste
✓ … Men skridt over skridt er det hårdeste!

NED AD TRAPPER
✓ Protesebenet ned først
✓ Sørg for at holde vægten over protesen og ikke bag den
✓ Spænd i bagsidens muskulatur i hofte og stump, for at sikre protesen, du træder  
 ned på
✓ Et skridt af gangen er det sikreste
✓ ’Foldeknivs-metoden’ er den mindst sikre (ikke-amputerede ben ned først)
✓ Er der ikke støtte i nærheden, kan det være det sikreste at gå med siden til, med  
 protesen ned først.

AF NIKOLAJ ODDERSKÆR

For de fleste er trapper, ramper, bak-
ker og skråninger en uundgåelig del af 
hverdagen og noget, man har behov for 
at forcere, hvad end det er på arbejde, i 
hjemmet, hos børnene eller andre steder. 
Som protesebruger finder man dog 
hurtigt ud af, at forcering af disse forhin-
dringer ikke er så let som inden man fik 
protese. Dette er særligt tilfældet, hvis 
man er amputeret fra knæet og op, da 
netop knæ og hofteled spiller en vigtig 
rolle for stabiliteten, når vi går på trapper 
og bakker. Det kan derudover være sær-
ligt udfordrende, hvis man har en protese 
med et mekanisk knæ, da disse typer 

proteser ofte har reduceret bremseef-
fekt, bøjevinkel og kræver, at brugere 
skal tænke på at stabilisere knæet under 
hvert eneste skridt, for at undgå at knæet 
knækker sammen.

Det kan være nødvendigt at tilegne sig 
en række nye strategier, for fortsat at 
komme sikkert op/ned af trapper og 
bakker med forskellige hældninger. Her 
kommer et par råd, som kan være gode 
at have i baghovedet, når man skal ud 
og gå på trapper med en hofte- eller 
lårbensprotese.



OP AD BAKKER
✓ Gå med kortere skridt end normalt
✓ Vær sikker på, at du får vægten hele vejen frem på protesens tå og bruger denne  
 til afsæt
✓ Roter eventuelt protesens fod en smule ud for lettere at få foden fri
✓ Spænd aktivt muskulaturen i bagsiden af hofte og stump for at sikre protesens  
 knæ og skabe fremdrift
✓ Gå eventuelt zig-zag for at reducere bakkens hældning og gå sidelæns med pro 
 tesen først, hvis bakken er meget stejl. -

NED AD BAKKER
✓ Gå ned med kortere skridt en normalt
✓ Forsøg at kontrollere din hastighed i alle situationer
✓ Brug gerne en skulder at støtte dig ved
✓ Tag et skridt af gangen med det ikke-amputerede ben først til at starte med
✓ Hold vægten over protesen
✓  Gå eventuelt zig-zag ned ad bakken for at reducere hældningen og gå sidelæns  
 med den ikke-amputerede side først, ved ekstra stejle bakker.

Har du et computerstyret knæled, kan de nævnte råd følges, men da de fleste 
computerstyrede knæled fungerer lidt anderledes og giver mulighed for en mere 
naturlig gang på trapper og ramper, er det også muligt at gå med større hastighed 
og skridtlængde. Enkelte computerstyrede knæ kræver ligefrem, at man går med 
større skridt, for at opnå et sving med protesen. Men uanset situation, protesetype, 
niveau og erfaring, så er et godt råd altid; tag din tid og hav en plan!

Hvis du er i tvivl om, hvordan du udnytter din protese optimalt på trapper og bakker, 
på en protese med mekanisk såvel som computerstyret knæled, så kan man du altid 
tage kontakt til Bandagist-Centret for yderligere råd og vejledning.
bandagist-centret.dk/ tlf. 87 42 51 00.
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HELT KORT OM STØTTE 

TIL KØB AF 

HANDICAPEGNET BIL

   >>HELT KORT OM STØTTE 
TIL KØB AF HANDICAPEGNET BIL
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Det kan være en bøvlet affære at finde 
vej i en omfangsrig ansøgningsproce-
dure. Her er der hjælp at hente hos Den 
Uafhængige Konsulenttjeneste på Han-
dicapområdet (DUKH). 
Konsulenttjenesten laver en række lov-
guider som kan findes på deres hjem-
meside www.dukh.dk

Konsulenttjenesten er en selvejende 
institution under Børne- og socialmi-
nisteriet, der skal medvirke til at sikre 
handicappedes retssikkerhed.

LOVGUIDE OM BEVILLING 
AF HANDICAPBIL
Konsulenttjenestens lovguide om hjælp 

AF SØREN ANDERSEN
FOTO SOLVEIG HANSEN

Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning, hvis du eller dit barn har 
en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der skal 
være behov for kørsel til og fra arbejde eller uddannelse. Herudover kan du også få 
støtte, hvis du eller dit barn/plejebarn har aktiviteter udenfor hjemmet, der medfører 
et betydeligt behov for kørsel i bil (trivselsbil). En betingelse er, at dit kørselsbehov 
ikke kan løses ved andre ordninger. 

Ovenstående er den centrale indledning til § 114 i Serviceloven. Paragraffen slår fast, 
at kommunen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, når visse betingelser er opfyldt.

Den Uafhængige Konsulenttjeneste på Handicapområdet find er du på www.dukh.dk

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet –  er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. 

Formålet er at styrke retssikkerheden for mennesker med han dicap.
Det gør DUKH ved at give uvildig rådgivning til mennesker me d handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.

DUKH skal også medvirke til at forbedre sagsbehandlingen og  oplyse om udviklingen på handicapområdet. 
Det gør de ved at formidle erfaringer på www.dukh.dk i artikl er, i form af oplæg m.v.

Lovguiden om handicapbil finder du på www.dukh.dk/viden-  selvhjaelp/tvaergaende/bil-transport/lovguide-om-bil

Hvem er DUKH?



til køb og indretning af handicapbil er 
meget informativ. Udover at ridse be-
tingelserne for kørselsbehov til arbejde 
og uddannelse op, fremhæves kravet 
om ”betydeligt kørselsbehov”, hvis man 
søger støtte til en såkaldt trivselsbil. På 
DUKH’s hjemmeside kan du også læse 
om praksis på området.
Bevilges der støtte til køb af en handi-
capbil, kan der også bevilges støtte til 
erhvervelse af kørekort.

Normalt skal der gå otte år, før handi-
capbilen kan udskiftes. Hvis situationen 
er uændret og betingelserne opfyldt, 
kan kommunen anvende en forenklet 
ansøgningsprocedure. Her er det vigtigt 
at være opmærksom på, at det ikke er 
sikkert, at borgeren og kommunen har 
samme opfattelse af, om behovene og 
forudsætningerne er uændrede.
Med de nye satser fra 1. januar 2019 
kan kommunen yde et rentefrit lån op 
til 191.000 kr. som skal afdrages over 
otte år. 

HVORDAN GØR DU?
Det er kommunen, der afgør, om du kan 
bevilges støtte. Derfor skal du kontakte 
din sagsbehandler for at få påbegyndt 
ansøgningsprocessen. Udover faktuelle 
informationer, kan kommunen indhente 
andre relevante informationer. Her skal 
du være opmærksom på, at du har ret 
til at blive partshørt om de oplysninger, 
kommunen indhenter.
Sørg for løbende dialog med sagsbe-
handleren, så I er enige om rammer og 
vilkår.
Får du et afslag, har du krav på et be-
grundet afslag, og du har mulighed for at 
anke afgørelsen indenfor 28 dage.
Får du en bevilling, skal du være op-
mærksom på, at det betyder udgifter til 
din del af det rentefrie lån. 

Den Uafhængige Konsulenttjeneste på Handicapområdet find er du på www.dukh.dk

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet –  er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. 

Formålet er at styrke retssikkerheden for mennesker med han dicap.
Det gør DUKH ved at give uvildig rådgivning til mennesker me d handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.

DUKH skal også medvirke til at forbedre sagsbehandlingen og  oplyse om udviklingen på handicapområdet. 
Det gør de ved at formidle erfaringer på www.dukh.dk i artikl er, i form af oplæg m.v.

Lovguiden om handicapbil finder du på www.dukh.dk/viden-  selvhjaelp/tvaergaende/bil-transport/lovguide-om-bil    >>

EFTERÅR 2019 21



Skal du snart søge bil? Kender du betin-
gelserne for bevilling? Er du i tvivl om 
dækning af merudgifter i forbindelse 
med din bil? Hvilke reparationer dækker 
kommunen? Disse og andre spørgs-
mål besvarede afdelingschef i Dansk 
Handicap Forbund, Jeppe Kerckhoffs i 
dagene omkring 1. maj, dels i Rødovre, 
dels i Viby J, hvor ombygningsfirmaet 
Langhøj bød velkommen i deres show-
room, hvor de naturligvis benyttede lej-
ligheden til at præsentere nye produkter 
og indretningsmuligheder til person- og 
kassebiler.

En times tid inden programstart og i de 
indlagte pauser var der god lejlighed til 
at kigge sig om i det spændende show-
room og i det tilstødende værksted, og 
da vi var blevet budt velkommen og 
havde nydt RYKs nye film om, hvad og 
hvem, RYK er, indledte Jeppe Kerck-
hoffs med nogen af de helt afgørende 
nøgleord i forbindelse med invalidebiler: 
kompensation og individuel vurdering. 
Og han mindede om, at biler bevilges 
som LÅN, vi betaler bilerne SELV!

Den individuelle vurdering foretages på 
baggrund af de nyeste oplysninger – 
herunder, om det er til/fra arbejde eller 
studie, eller om bilen søges til trivsel. Det 
er vigtigt at kunne transportere sig til et 
aktivt liv, og det er derfor afgørende, at 
der er tale om et BETYDELIGT kørsels-
behov. Det dokumenterer du nemmest 
ved at føre en logbog over en typisk uge 
og/eller måned – og husk at medtage 
de sjældnere begivenheder og en sag-
lig argumentation for, hvorfor offentlig 
transport ikke kan benyttes.

En bevilling vil blive til billigst egnede 

bil, og i sagen vil kommunen beskrive 
behovet og derudfra træffe afgørelsen. 
Nu bevilges biler til at skulle holde otte år, 
så det er også vigtigt, du og kommunen 
vurderer, hvordan du selv ”ser ud” om 
syv-otte år. Har dit behov for hjælpemid-
ler mon ændret sig til fx primært at være 
stolebruger, måske el-stolebruger? Eller 
vil dit kørselsbehov ændres væsentligt i 
løbet af perioden?

Lånerammen (basen) er op til 191.000,- 
hvor halvdelen tilbagebetales over otte 
år (hvis man har under 222.000,- i årlig 
indtægt). Behov kan fordre supplerende 
lån – OG indretning. Ønsker man en ”læk-
rere” bil og dermed andet bilmærke, skal 
bilvalget godkendes, selvom du selv står 
for mer-betalingen.
Man kan sidenhen søge reparationer af 
sin særlige indretning (ikke almindelig 
drift og vedligehold, der dog måske kan 
søges som merudgifter), også selvom bil-
modellen er født med det, fx oliefyr, der 
sjældent holder i otte år. Det er vigtigt at 
få alle afgørelser på skrift.

Lars Langhøj kom med eksempler på 
ombygninger, bl.a. til en borger, der har 
brug for liggende transport, og svarede 
på spørgsmål, der bl.a. gik på, hvis man 
bruger el-stol og har hjælper til at køre 
bilen og kommunen derfor vurderer, man 
kan ”nøjes” med en plads bag førersæde/
passagersæde i kassevogn, men man øn-
sker sig plads ved siden af førersædet. Et 
tilkøb til ønskepladsen koster 10-18.000,- 
i en Ford, men kan sagtens beløbe sig til 
36.000,- i et andet bilmærke, hvis der 
skal rokeres på tank og aircondition-
slanger m.m. ud over udligninger i bilens 
bund. En udligning kan måske også med-
føre behov for en højere bilmodel.

SKAL DU SNART SØGE BIL?
AF SOLVEIG HANSEN
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KURREJSEKLUBBEN

AF SOLVEIG HANSEN

For ca. tyve år siden besluttede Inger 
Aasted, at det gode udbytte, hun fik af 
ophold på Sanatorium Agat skulle andre 
danskere også have mulighed for. Siden 
har hun arrangeret busrejser til kurbyen 
Cieplice ved foden af Sudeterbjergene 
hvert forår og efterår, så vi kan vælge 
to eller fire uger med træning og be-
handlinger, alt sammen lægeordineret 
og krydret med udflugter, koncerter og 
hyggestunder i biblioteket. Der er rig lej-
lighed til vandreture i byens parker, den 
smukke gågade, de imposante bygninger 
og de mere ydmyge stræder til fx marke-
der med klart østeuropæisk præg, skønt 
Polen er med i EU.

HUSK AT HVILE
- Husk at hvile efter behandlingerne, 
formaner Inger, da hun søndag eftermid-
dag viser ”de nye” rundt og forklarer om 
behandlingerne. Hun sætter en ære i, at 
alle har det bedst muligt, og i den fem-
stjernede bus til og fra Aarhus Musikhus 
er der derfor også reserveret dobbeltsæ-
der til alle deltagere. Vi bliver opfordret til 
at medbringe pude og tæppe, så vi kan 
gøre os det behageligt.

Med i prisen er busrejsen med fri kaffe, 
indkvartering i enkelt- eller dobbeltvæ-
relse, fuld forplejning, og til to uger hører 
25 behandlinger og 10 ture i det nærlig-
gende spa- og termalbadeland, hvor 
Inger morgenfrisk byder op til bassinø-
velser fra halv otte til otte på hverdagene.

TILKØB
Efter 14 timers rejse ankommer vi til sen 
aftensmad lørdag og allerede søndag 
morgen har vi tid ved lægen. Vi har i 
bussen udfyldt et skema med helbreds-
oplysninger, så det går tjept ved lægen, 
hvor både Inger og fungerende tolk, 
Anna Szwarc fra Marketing, hjælper med 
at skabe fælles forståelse for skavanker, 
muligheder og ønsker. Der bliver lyttet 
og målt blodtryk, spurgt ind til bestemte 
sygdomme, om der er metal i kroppen 
og andet, der giver en pejling på, hvilke 
behandlinger, der skal i spil og hvilke, der 
skal undgås - fx er magnetterapi ikke et 
tilbud til dem, der har metal i kroppen. 
Flere af os har været her før og har øn-
sker til vores skema, og føler vi ikke, 25 
behandlinger er nok, kan vi tilkøbe, men 
kun med lægens accept. Der skal fem af 

Renovering af 
parkanlægget er bl.a. EU-støttet.



en slags, før den giver fuldt udbytte. Jeg 
vælger som ”altid” både individuel og 
holdgymnastik samt øvelser på brikse, 
der bevæger sig. Jeg vælger også mas-
sage og forsøger mig med inhalationer, 
da jeg siden påske har døjet med en kold 
lungebetændelse. Nyt på mit program 
er også et kulsyrebad (tør), der styrker 
immunsystemet og bedrer blodtilførslen 
til muskelvævet. 

OPLEVELSER
En flot spadseretur til Skovens Perle er 
første udflugt, desværre falder den sam-
me dag, som min krop vælger at reagere 
ustyrligt på de udrensende behandlinger, 
så jeg må nøjes med de andres begejstre-
de beretninger dagen efter. De klassiske 

koncerter vælger jeg fra, jeg har brug for 
alenetid med pc, bøger og tidligt i seng, 
mens lørdagens udflugt bliver nydt i fulde 
drag. Vi besøger bl.a. et krystalværksted, 
en glaspuster og et slot, der er genop-
bygget over mange år, og hvor det er mu-
ligt at købe hør-klæder, kunsthåndværk, 
honning, cremer osv. Vi bliver naturligvis 
også bænket et par gange undervejs og 
godt beværtet i charmerende omgivelser.

TILGÆNGELIGHED
Bussen har ingen lift, men alle er flinke 
til at give en hånd. Er man fx kørestols-
bruger, kan rejsen gøres i egen bil, det er 
der to par, der har valgt dette forår, dels 
for at komme nemt rundt hernede, for at 
kunne gøre turen i eget tempo og for den 
enes vedkommende for at have hunden 
med OG undgå køresyge. Jeg har uden 
problemer min kørestol og mit badeben 
med i bussen, og har tidligere også haft 
min trehjulede løbecykel med. Agat har 
elevatorer og handicaptoiletter på alle 
etager samt i al fald fire værelser fuldt 
tilpasset kørestolsbrugere. Jeg får et 
almindeligt værelse med brusekabine og 
trin ud til altanen, og med lidt møje over-
vindes de små besværligheder. Turene 
rundt i park og by er ad gode stier og 
gader med fin belægning, men desværre 
også ad fliser og brosten, der gør turene 
i kørestol ret strabadserende. Derfor 
vælger jeg termalbadet fra efter et enkelt 
besøg. Selvom det er skønt med ude- og 
indebassiner, bobler og dyser, saunaer 
og dampbad, så koster det for meget 
på energiregnskabet at skrumple frem 
og tilbage – men jeg kan tage herned 
som turist, leje mig ind på fx Agat uden 
behandlinger og kun vælge termalbadet 
(der naturligvis har reserverede pladser 
til invalidebiler tæt ved indgangen) og 
fx købe aromatisk, kinesisk, indisk eller 
bambusmassage nede i byen, vælge 
anden luksus hos byens kosmetologer, 
gå billigt til optiker og tandlæge. Åh ja, 
mulighederne er mange, og polakkerne 
et venligt værtsfolk.    >>

Rundvisningen ender i gymnastik-
salen, der må benyttes i fritiden, 

bare man er mindst to, der følges.

Kurbyen Cieplice ligger smukt 
for foden af Sudeterbjergene. 
Udsigt fra min altan på 3. sal.
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I selve åndedrættet findes forbindelsen mellem lyset og mørket – mellem liv og 
død. Selv i dyb søvn, narkose og bevidstløshed trækker vi vejret. Indåndingen er liv, 
næring, bevidsthed og inspiration. Udåndingen er overgivelse, tillid og frisættelse.

SH, kilde: Bjørn Herold Olsen, magasinet PRANA juni 2018 – som jeg fordybede mig 
i under kuropholdet

PROTEST
Fysioterapeuterne havde skilte på fra 
torsdag i min ”første” uge, hvor der med 
rød tusch var skrevet PROTEST. 
- Der er landsdækkende oprør fra de 
dårligt lønnede, hårdt arbejdende fysser, 

får jeg at vide, da jeg spørger ind. Måske 
havner det i strejke og protestmarcher? 
Jeg krydser fingre for, at protesterne 
høres og forholdene forbedres. Alle for-
tjener at blive behandlet ordentligt, og så 
må priserne gerne stige!

ÅNDEDRAGET ER ”ÅNDEN”, 
DER DRAGES IND I KROPPEN

Find dit kurophold på hjemmesiden sanatorium-agat.pl, hvor Inger har sine 
egne undersider. To uger med bus osv. koster i 2019-priser 8.000, uden bus 
er det et par tusind billigere. Man skal påregne kurskat hhv. evt. p-afgift på 
godt 10,- kroner om dagen.

Inger har lovet os 10 pladser reserveret til AK’ere 12.-26. september 2020 
– dog kun garanteret frem til 12. oktober i år. Kontakt mig snarest, hvis I er 
interesserede. Vi kan søge AK om tilskud, hvis vi bliver en flok.

Schloss Lomnitz er blandt egnens 145 slotte, der efter murens fald blev købt og 
renoveret som en vigtig del af kulturarven i det tidligere Schlesien, nu Dolnoslaskie.



REFERAT FRA 

AMPUTATIONSKREDSENS 
GENERALFORSAMLING 

LØRDAG DEN 31. AUGUST 2019 
PÅ FAXE VANDRERHJEM

1.  Valg af dirigent Gitte R.R. Nielsen 
2.  Valg af referent Annelise Hansen
3.  Valg af stemmetæller Arne Hansen
4.  Årsberetning ved Karin Bregendahl 
Nye initiativer, nye netværk rundt i landet, ved Solveig og Annelise
Arrangement hos Bandagist-Centret i Risskov
Stor tak til Solveig for at redigere bladet, og vi håber, hun fortsætter med det store 
arbejde
Karin meddelte, at hun træder tilbage som formand og ikke vil fortsætte i bestyrelsen.
5.  Forelæggelse af regnskabet ved Jørgen Gade
Jørgen gennemgik regnskabet, det er først modtaget fra hovedkontoret for få dage 
siden, han føler, han blot er bilagsformidler. Regnskabet viste, at der er et underskud, 
og Jørn ønsker, at kassereren får dokumenterede bilag fremover.
Mona Lisa ønsker, at der kommer en samtale med DHF centralt om, hvordan vi gør 
det mest praktisk. 
Gitte anbefalede, at vi søger fonde til vores arrangementer, så vi kan styre dem.
6.  Indkomne forslag
Vedtægtsændringer, forslag fra bestyrelsen.
§ 7 stk. 2 er nu: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest 15. sep-
tember, da hovedbestyrelsesmedlem skal udpeges inden 1. oktober.
7.  Fremtidigt arbejde
Folder og blade på de sygehuse, der foretager amputationer.
Karin laver forslag til ny folder snarest. 
Solveig har ekstra blade.
Synlighed - synlighed - synlighed for ny og tidligere amputerede.
Mappe fra Hjørring sygehus til nyamputerede er på flere sygehuse
8. Valg til bestyrelsen 
 A. Valg af formand. Ove Knudsen og Mona Lisa Serritslev stillede op. 
 Ove Knudsen blev valgt.
 B. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 Anja Bærentsen og Annelise Hansen blev valgt.
 C. Valg af suppleanter.
 Palle Toft Hansenvalgt som 1.suppleant, Arne Hansen valgt som 2.suppleant.
9. Eventuelt 
Gruppen ”Et ben foran” går ud af DHF pga. lokale uoverensstemmelser.
Netværksbaseret gruppe igen i Nordsjælland.
Tak fra Mona Lisa.     

EFTERÅR 2019 27



Velkommen til Thommysminde, står 
der på hjemmesiden, og jeg følte mig 
bestemt velkommen, da jeg på vegne af 
Amputationskredsen og medlemsbladet 
mødtes med leder, Lasse Kristensen og 
Susanne Nielsen i receptionen på stedet, 
der både rummer klinik, ridecenter og 
mulighed for overnatning - i naturskøn-
ne omgivelser mellem Vejle og Jelling, 
Tørring og Give 
www.thommysminde.dk/

Vi aftalte at samarbejde om intensive 
træningsforløb, i første omgang tre-fire 
dage her i efteråret med udgangspunkt 
i udfordringer og muligheder, balance 

(holdtræning inde og ude), kondition, 
introduktion til ridefysioterapi med øvel-
ser på hesteryg, foredrag med fokus på 
bl.a. mindset, bevægelse og kost. Har du 
lyst til at træne på et hold med fire-fem 
andre med sammenlignelige trænings-
muligheder og – behov, så skriv til mig 
på sol1920@gmail.com

Vi kan bo hjemme og/eller i tre små 
lejligheder med fælles toiletter og bad - 
mod en beskeden egenbetaling - spise 
sammen eller hver for sig, som vi nu 
kan aftale os frem til. Du skal enten 
være selvhjulpen eller medbringe egen 
hjælper. 

AF SOLVEIG HANSEN

VELKOMMEN 
– OGSÅ TIL INTENSIVT 
TRÆNINGSOPHOLD
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TEMAAFTEN OM JOB I HORSENS:
BESKÆFTIGELSE PÅ HANDICA POMRÅDET

AF SOLVEIG HANSEN

Jeg kommer i starten af juni til en lukket 
dør på Horsens Sund By-butik og trykker 
på skift på døråbner og ringklokke uden 
synderlig effekt. Kort efter dukker endnu 
en forsinket deltager op, og vi trykker 
igen på skift. ”Nå”, siger jeg, ”mon ikke de 
snart kommer til at savne os?”, hun nikker 
sødt, og kort efter erfarer jeg, at hun er 
aftenens første oplægsholder.

Lisbeth Heidemann Torfing, der er valgt 
til Horsens Byråd fra Enhedslisten og ud-
valgsformand for beskæftigelsesrådet, 
indledte med at samle de fremmødte om 
teorien om, at vi ”nok alle er lidt trætte af 
skønmalerierne her i valgkampen…”

VISIONER OG MISSION
Beskæftigelse og integrationsudvalget 
i Horsens har visioner. Det er der også 
- mere specifikt for handicapområdet 
- indenfor sundhed og velfærd. Intentio-
nerne er afspejlet af handicappolitikken.
Lisbeth pointerer:
- Vi har en mission: Alle fortjener et ar-
bejde. Derfor vil vi et arbejdsmarked for 
alle. Og det gælder ALLE!
Vi har en historisk lav ledighed, og udfor-
dringen er nu at ”få de sidste med”.

Herefter fremhæver hun nogle af de, i alt 
ti, prioriterede visioner:
01:  Flere i job og uddannelse– hentet fra  
 Byrådets arbejdsgrundlag.

Aftenen sluttede med god debat om 
”løst og fast”. Tak til DH-Horsens og 
oplægsholderne for en berigende aften.

Efter dejligt smørrebrød var vi 
klar til aftenens første indlæg



   >>

TEMAAFTEN OM JOB I HORSENS:
BESKÆFTIGELSE PÅ HANDICA POMRÅDET

02: Det forpligter at ville have alle med –  
 også hentet fra Byrådets arbejds- 
 grundlag.
05: Bedre sammenhæng, så flere går  
 direkte i job.
- Beskæftigelsesplanen har nogle fokus-
områder, bl.a. at borgere med handicap 
skal i job. Kombinerer vi værdifulde res-
sourcer og kompenserende hjælpemid-
ler, kan det føre til drømmejobbet, ivrer 
den unge politiker og tilføjer: 
- Der er selvfølgelig også nogen, der ikke 
formår at komme i job. Til dem er der 
pension, og i Horsens erklærede man 
for nogle år siden, at borgere IKKE skulle 
hænge fast i systemet!
En mumlen i lokalet røber, at det ikke 
altid opleves sådan ude i virkeligheden.

TASK FORCE
- Kommunen har en Jobtaskforce med 
målbare mål, fortæller Lisbeth og ud-
dyber:
- fx 100 lærlingepladser eller 200 små-
jobs i virksomheder, der gerne vil tage et 
socialt ansvar. Fleksjobs og småjobs skal 
være de bærende redskaber ift. udsatte 
ledige. Fra Jobtaskforcen fremhæver 
hun at:
01: Udsatte voksne med handicap eller  
 psykisk lidelse skal være en del af  
 arbejdsmarkedet
02: Vi skal fremme mestringsindsatsen
03:  Vi skal styrke indsatsen for borgere,  
 der har et handicap eller en psykisk  
 lidelse
04: Vi skal udvikle indsatsen for unge  
 hjemløse (der ofte har lidelser)

FÆLLESSKAB ER VIGTIGT
Handicappolitikken bygger på, at et ar-
bejde (der giver mening, passer til den 
enkelte), giver oplevelsen af at være 
med i et fællesskab og at være et aktiv i 

samfundet; og det kan både være reelle 
job, særlige job, beskyttet beskæftigelse 
eller eventuelt på et dagcenter, hvis man 
ikke formår at arbejde.
Lisbeth henviser til Det Syvende Mini-
stermål: Personer med handicap i job.

GULEROD GIVER SUCCES
Svend Erik Langberg, Virksomheds-
konsulent på dagpengeområdet ved 
Jobcenter Horsens, har arbejdet med 
området i over 30 år, og han nævner, at 
der er 14 forskellige ydelser, der igen har 
forskellige slags udmøntning, så det bli-
ver over 70 satser og ordninger, og siger 
med et smil, at Jobcenter Horsens går 
ind for det, der VIRKER, og det gør det, 
helt banalt sagt, når der er en gulerod for 
begge parter.
Ole Steffensen fra Landsforeningen 
Autisme vil gerne orientere flere sags-
behandlere om, hvad der skal til for at 
etablere en arbejdsplads, der tilgodeser 
hans medlemmers særlige forudsætnin-
ger – og er sikker på, andre organisatio-
ner gerne gør det samme.

KONVENTIONEN
Svend Erik tager udgangspunkt i stikord 
fra Handicapkonventionen: ligebehand-
ling, sektoransvar, kompensation og 
solidaritet.
- Når en funktionsnedsættelse bliver en 
barriere for at komme i job på ordinære 
vilkår, er der en række lovbestemte ord-
ninger og muligheder, fx fortrinsadgang, 
hjælpemidler, isbryderordning osv. for-
klarer Svend Erik. Han og hans kollega 
Henriette holder halvårlige oplæg for 
nyansatte og andre i Jobcenteret, der 
kan have glæde af kendskab til alle disse 
ordninger og muligheder.
LAB-lovens formål, Lov om Aktiv Be-
skæftigelsesindsats, er at kompensere i 
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et specifikt job – Serviceloven, SEL søges 
til hjælpemidler, der er nødvendige ift. 
ethvert job.

HVAD KAN LAB-LOVEN?
Henriette Tirsvad, der primært arbejder 
med langtidssyge, gennemgik nogle 
kriterier for bevilling af hjælpemidler og 
assistance: 
- Det, der kan søges om, skal have af-
gørende betydning og/eller kompen-
sere for funktionsnedsættelsen – og ikke 
være alment forekommende på denne 
type arbejdsplads. Det kan bevilges 
som udlån eller tilskud, der er ingen øvre 
beløbsgrænse og ingen varighedskrav – 
og, på spørgsmål fra salen: - ja, der kan 
bevilges elevator og trappelift.
Personkredsen er omfattende: syge-
meldte, førtidspensionister i job med 
løntilskud, fleksjobansatte, selvstændigt 
erhvervsdrivende og ledige i diverse 
forløb. Man afdækker først, om der kan 
kompenseres via hjælpemidler, før man 
bevilger assistance.

Anna Lise, der er næsten blind, spørger 
til hjælp til at finde til og fra job, og får 
præciseret, at det hører under Service-
loven.
Svend Erik griber det frustrerende i, at 
ordningerne ikke altid spiller sammen. 
Han har omsider ”knækket koden”, hvor 
ordblindehjælpemidler nu ligger på et 
par pc-stationer på jobsøgningscentrene 
– for er du ledig, har du ikke ret til de 
hjælpemidler, der kompenserer for ord-
blindhed – og hvordan får man så søgt 
relevante jobs?

EKSEMPLER PÅ DET, 
LAB-LOVEN KAN
Mindre arbejdspladsindretning kan være 
lyddæmpende foranstaltning (glasbur) 
til en mand med tinnitus.
Personlig assistance kan bevilges, når 
funktionsnedsættelsen/lidelsen er varig 
og tildeles LAB-assistance, ansættes 
vedkommende assistent i virksomheden, 
rekrutteres fra vikarbureau eller fx fra 
tolkefirma, der også kan fjerntolke.
Ankestyrelsens afgørelser er vejledende 
for ny sagsbehandling.
Der er budgetter, ja, men nås loftet, klap-
pes kassen jo ikke i.

ANDRE STØTTEFORANSTALTNINGER
En mentor vejleder, guider og støtter til 
at befinde sig og udvikle sig på arbejds-
pladsen.
Isbryderordningen er løntilskud (max 70 
%) til nyuddannede med et handicap og 
kan bevilges i op til et år med ordinær 
løn (men husk, perioden tæller som le-
dighed).
Fortrinsadgang til offentlige, ledige stil-
linger, giver ret til samtale, og derefter 
job, hvis der ikke er en ansøger, der er 
bedre kvalificeret.

NAMEDROPPING
Blandt de gode eksempler på personer 
med handicap, der klarer sig flot, nævnes 
Peter Rosenmeyer, der er født med mis-
dannelser og Gert Rune, Ironman på ét 
ben, og jeg tager fra temaaftenen med 
fornyet tro på, at meget kan og vil lykkes.

STØT VORES ANNONCØRER...
...DE STØTTER OS



BESTYRELSENS 
SAMMENSÆTNING
FORMAND 
Ove Knudsen 
Søhøjen 22 
8381 Tilst 
22641204 
oveknudsen@hotmail.com

NÆSTFORMAND/SEKRETÆR 
Annelise Hansen 
Hillerødvejen 62 
3250 Gilleleje 
40195228 
annelise-hansen@live.dk

KASSERER 
Jørgen Gade 
Fallevej 60 
7470 Krarup 
20114286 
gade@energimail.dk

BESTYRELSESMEDLEM 
Jørn Katballe 
Saksagervej 4 
9760 Vrå 
60924803 
katballe88@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM 
Anja Bærentsen 
Hovgårdsparken 23, st, tv 
3060 Espergærde 
23816623 
anbab@erfort.dk

FØRSTESUPPLEANT 
Palle Toft Hansen 
Knivkærvej 18 E 
4220 Korsør 
40145228 
palletoft@hansen.mail.dk

ANDENSUPPLEANT 
Arne Hansen 
Hillerødvejen 62 
3250 Gilleleje 
40159861 
snedkerarne@hotmail.com
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KALENDER
2019 Tirsdag den 1. oktober  

De benløses klub i Struer

Tirsdag den 1. oktober  

AKs Djurslandsgruppe holder Netværkscafé

Torsdag den 17. oktober  

Netværkscafe i Græsted

Tirsdag den 3. december  

De benløses klub i Struer

Tirsdag den 3. december

AKs Djurslandsgruppe fejrer International Handicapdag

FA, FORENINGEN FOR AMPUTEREDE
Hver mandag kl. 18 – 21 mødes FA, Foreningen for Amputerede på Bolbro gl. skole i 
Odense til en god snak og bocciaspil. Alle er velkomne, og ønsker man at høre mere 
om foreningen, kan man kontakte formanden: Frede Rasmussen, tlf. 22 58 96 96, 
mail: frede44@privat.dk

DE BENLØSES KLUB
Klubben mødes den første tirsdag i lige måneder kl. 13.30 – 15.00 på Struer Aktivi-
tetscenter (Borgerhuset) i Struer. 
Kontaktperson Jytte Jespersen, tlf. 51 18 23 07 eller jyttebent@mail.dk   

AKS DJURSLANDSGRUPPE
Gruppen mødes hver anden måned, i indeværende år den første tirsdag i lige måne-
der. I oktober mødes vi i Sportscafeen, Campus Djursland og fortsætter i Badstue 
i Grenaa Idrætscenter. I december fejrer vi International Handicapdag med andre 
med handicap og skavanker og troubaduren Søren Høg. 
Kontaktperson Solveig Hansen, tlf. 41 17 29 45, helst mail på sol1920@gmail.com 

NETVÆRKSCAFE I NORDSJÆLLAND
Netværkscafe for amputerede afholdes 17. oktober kl. 16 - 19 i Græsted Frivilligheds-
center, Holtvej 8, 3230 Græsted.
Alle er velkomne og kan rette henvendelse til 
Annelise Hansen annelise-hansen@live.dk tlf. 40 19 98 61
Anja Bærentsen anjab@erfort.dk tlf. 23 81 66 23 eller 
Helle Staunskjær helle.staunskjaer@gmail.com 





Afsender: Solveig Hansen • Engvej 9 • 8560 Kolind

Østergade 20, 1. • 6400 Sønderborg • Telefax 74 42 37 86
E-mail: rr@revision-regnskabskontoret.dk

GODKENDT ERHVERVSSERVICE-LEVERANDØR

Halkjærvej 8B • 9200 Aalborg SV
Telefon 89 30 45 30 - Telefax 89 30 45 35

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk


