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 ”Det undrer mig, at der ikke er bænke ved alle bus
stoppesteder. Jeg kan ikke være den eneste, som har 
svært ved at skulle vente på bussen, uden at kunne 
sætte mig ned.

Forside: Købmand 
i Nepal med sin 
familie.
Foto: Mikkel 
Bundgaard.
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EN TILLIDSBASERET 
SOCIALPOLITIK KRÆVER 
POLITISK LEDERSKAB

Om kort tid skal vi igen sammensætte 
et nyt Folketing. Og hver gang et valg 
nærmer sig, tænker jeg altid meget over, 
hvilken betydning det kommer til at have 
for vores sag.

  Når man taler handicappolitik, så 
er det svært at sige, om den ene eller 
den anden blok vil gøre det bedst. 
Faktum er, at mange af de store reformer, 
som har haft afgørende betydning for 
vores medlemmer, er truffet af brede 
forligskredse, som er enige i de store 
linjer. Men valget er en fantastisk 
mulighed for at få sat nogle emner 
på dagsordenen, fordi politikerne i 
valgkampen er meget opsatte på at 
komme i dialog og vise, at de vil gøre 
en hel masse for eksempelvis vores 
medlemmer. Uanset om politikerne 
kommer fra den ene eller den anden 
blok, så er det en udfordring, at få 
handicapsagen plantet i deres bevidsthed 
og forpligte dem til at tage emnet med sig 
ind i den efterfølgende valgperiode. Ofte 
drukner vores sag i de større spørgsmål, 
og derfor kan det være svært at få fokus 
på handicappolitik alene. Spørgsmålet 
er derfor hver gang, hvordan vores 
budskaber kan kobles med andres og 
dermed blive et fokusområde?

  Det første jeg tænker på, det er Dansk 
Handicap Forbunds kongresambition om 
at få genrejst socialpolitikken, så vi igen 
fokuserer på mennesker, livskvalitet og 
faglighed – og ikke stirrer os blinde på 
beskæftigelse som det eneste hellige 
mål. Det er jo indlysende, at et løft til 
dem, der har brug for støtte, er til gavn for 
hele samfundet, og lige nu bevæger vi os 
desværre videre af et spor, hvor der bliver 
mindre og mindre at komme efter.

  En ny socialpolitik skal fokusere på at 
forstå og facilitere det enkelte menneskes 
potentiale og ikke som i dag være et 
kontrolregime, som borgerne skal kæmpe 
imod for at undgå, at fundamentet under 
deres liv falder sammen.

  I dette blad kan du læse indlæg 
fra både Erik Kaastrup-Hansen og 
Nick Allentoft, som begge bekræfter 
problemet, men også peger på, hvordan 
man bør tænke fremad mod sit mål og 
som borger undgå at kæmpe for hver 
eneste lille rettighed fra paragraf til 
paragraf.

  Jeg forstår deres synspunkt, og 
jeg anerkender også, at vi står i nogle 
fastlåste positioner med alt for meget 
kamp og alt for lidt dialog og tillid. Laver 
man en akademisk analyse, så tror jeg 
langt hen ad vejen, de har ret, men jeg 
er bare nødt til at sige, at hovedansvaret 
IKKE ligger hos mennesker med handicap. 
Ja, vi skal fokusere på vores mål, og 
naturligvis skal man vælge sine kampe, 
men realiteten for mange af vores 
medlemmer er, at de har oplevet en 
sparedagsorden gennem rigtig mange år.

  I vores rådgivningsarbejde møder vi 
ikke medlemmer, som vil have hjælp til 
udfordringer, som er "nice to have" – nej, 
de ringer med udfordringer, som er ab-
solut "need to have". Man fjerner basal 
hjælp – populært sagt vores arme og ben. 
Når det sker, så er der altså ikke rum til at 
glemme sine rettigheder i den større sags 
tjeneste.

  Hvis vi skal videre, skal vi derfor 
have løftet det her emne politisk, 
og folketingsvalget er en glimrende 
mulighed.

  Vi skal have socialpolitikken på 
valgdagsordenen, men med det fokus, at 
vores målgruppe ikke kan dreje denne her 
skude alene – vi skal gøre det i fællesskab 
– anført af nogle stærke politikere, som 
tør anerkende fordelene ved en helt ny 
tillidsbaseret socialpolitik. Hvis det sker, 
så er vi klar til at bidrage.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER
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En international undersøgelse viser, 
at Danmark ligger på en femte plads, 
både når det gælder tilfredsheden 
med egen læge, speciallæger og 
hospitaler. OECD står bag rapporten, 
”Health at a Glance”. 28 europæiske 
lande har deltaget. Læs rapporten:  
https://ec.europa.eu/health/sites/

health/files/state/docs/ 2018_ 
healthatglance_rep_en.pdf

I de seneste syv år har personer med 
spilafhængighed og deres pårørende 
kunne ringe gratis og anonymt til 
Ludomanilinjen hos Danske spil. Fra 
januar overgik Ludomanilinjen til den 

PUMPESTATION 
FOR ALLE
Lars S. Pedersen fra Dansk Handicap 

Forbunds Bygge og Trafikpolitiske 

Udvalg (BTPU) har taget dette foto af 

en pumpestation ved færgelejet til 

Årø ved Haderslev. Pumpestationen 

er egnet for alle. God lille pointe, sy

nes Lars S. Pedersen.

Du er også velkommen til at 

indsende et foto, der viser en lille 

detalje i hverdagen, som gør livet 

lettere for mennesker med handicap. 

Eller en anden god løsning, som du 

har oplevet. Husk at skrive hvad du 

har fotograferet, og hvor henne samt 

hvorfor du kan lide løsningen.

STEPHEN HAWKINGS TING 
SOLGT PÅ AUKTION

I marts 2018 døde astrofysikeren 

Stephen Hawking i en alder 

af 76 år. Han fik sygdommen 

ALS, da han var 21 år, men 

sygdommen forhindrede ham ikke 

i at blive en af verdens førende 

videnskabsmænd indenfor 

astrofysikken, hvor han forskede 

i universet og ikke mindst de 

såkaldte sorte huller. Nogle af 

hans ting er blevet solgt på en 

velgørenhedsauktion i 

London. Hans kørestol 

blev solgt for ca. 

to og en halv million kroner. Af 

andre ting, der var til salg, var en 

doktorafhandling fra 1965, der blev 

solgt for fem millioner danske kroner 

samt en lang række andre ting som 

fx bøger og medaljer. Desuden blev 

et manuskript fra tegneserien "The 

Simpsons", hvor Hawking havde 

flere gæsteoptrædener, også solgt. 

Det var Auktionshuset Christie, som 

afholdt auktionen.  Overskuddet 

fra salget skal gå til the Stephen 

Hawking Foundation and the Motor 

Neurone Disease Association.
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Foto: Lars S. Pedersen.
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statslige styrelse Spillemyndigheden. 
Den nye hjælpelinje hedder 
StopSpillet. Du kan ringe dagligt på 
tlf. 70 22 28 25. Se også https://www. 
spillemyndigheden.dk/stopspillet

FN har besluttet 17 verdensmål for en 
bæredygtig udvikling? Målene trådte 

i kraft i 2016 og skal frem til 2030 
sætte kurs mod en mere bæredygtig 
udvikling for både mennesker og 
planeten, vi bor på.  Verdensmålene 
udgør 17 konkrete mål og 169 
delmål, som forpligter FN’s 193 
medlemslande til fx helt at afskaffe 
fattigdom og sult i verden, reducere 

uligheder, sikre god uddannelse 
og bedre sundhed til alle samt 
anstændige jobs og mere bæredygtig 
økonomisk vækst. Læs mere:  
https://www.verdensmaalene.dk/
fakta/verdensmaalene

Find et plejehjem

Ældreminister Thyra Frank 

offentligggorde i december en ny 

portal, hvor man kan se landets 

ca. 950 plejehjem. Formålet med 

portalen er, at plejepersonale, ældre 

og pårørende kan få et overblik over 

samtlige plejehjem i Danmark og 

gøre det nemmere at bruge det frie 

plejehjemsvalg til enten at finde et 

plejehjem i egen kommune eller et 

andet sted i landet. 

På hjemmesiden 

Plejehjemsoversigten.dk  kan man 

klikke ind på hvert enkelt plejehjem 

og få et overblik over dets værdier, 

aktiviteter og faciliteter og få svar 

på mange spørgsmål, fx om der laves  

mad på plejehjemmet? Må man have 

husdyr med? Hvor stor er boligen? 

Hvordan er samarbejdet med de 

pårørende? 

Ældreminister Thyra Frank 

og satspuljepartierne står 

bag etableringen af den nye 

hjemmeside: 

”Det kan være en stor og svær 

beslutning at skulle flytte på 

plejehjem, og det er vigtigt, at 

man flytter ind et sted, man kan 

lide. Med Plejehjemsoversigten vil 

vi gerne gøre beslutningen mere 

overskuelig for den enkelte og de 

pårørende,” siger Thyra Frank i en 

pressemeddelelse og fortsætter: 

”Jeg synes, man med 

fordel kan gå ind og kigge på 

Plejehjemsoversigten, inden behovet 

for at flytte på plejehjem opstår. Det 

er godt at danne sig en mening om, 

hvor man gerne vil bo, hvis man en 

dag ikke længere kan bo i egen bolig 

og får brug for hjælp døgnet rundt. 

Det kan også hjælpe de pårørende, 

hvis man pludselig en dag står med 

et behov.” 

Det er gjort lovpligtigt at oprette 

en profil for alle plejehjem, 

plejecentre eller friplejehjem, 

der er målrettet ældre.  Det er 

Sundhedsdatastyrelsen, der har 

udviklet Plejehjemsoversigten for 

Sundheds og Ældreministeriet. 

Ældreminister Thyra 
Frank har oprettet en 

lovpligtig landsdækkende 
plejehjemsoversigt, som 
er tilgængelig på nettet. 

Pressefoto Les Kaner. 
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

TJEK UDLØBS
DATOEN PÅ DIT EU
SYGESIKRINGSKORT
Fire mio. danskere har et EU

sygesikringskort, og ca. to mio. 

kort udløber i 2019. Udbetaling 

Danmark opfordrer derfor til, at man 

tjekker sit kort, hvis man snart skal 

rejse. Kortet skal dog kun fornys, 

hvis man bruger det. Det blå kort 

skal med i tasken, hvis man rejser 

inden for EU samt til Norge, Island, 

Liechtenstein eller Schweiz. Kortet 

giver ret til sundhedsydelser på 

samme vilkår som borgerne i det 

land, man opholder sig i. Kortet kan 

fornys med få klik på borger.dk/eu

sygesikringskort. Det tager mellem to 

og tre uger at få et kort.

”Det blå EUsygesikringskort giver 

udelukkende ret til sundhedsydelser 

på de vilkår, der gælder for borgerne 

i det land, man opholder sig i. Man 

kan derfor opleve at skulle betale 

hele eller dele af behandlingen 

selv, hvis man ikke har en privat 

rejseforsikring oveni. Man skal også 

være opmærksom på, at kortet 

ikke dækker hjemtransport,” siger 

Lise Schou Hansen, centerdirektør i 

Udbetaling Danmark. 

Kilde: Pressemeddelelse. 
Dansk Handicap Forbund har 

fået ny webshop, og priserne 

på en række produkter er 

sat ned, ligesom der også er 

indgået aftale med det danske 

firma Webequ, som blandt 

andet sælger og producerer 

køkkenudstyr til mennesker 

med funktionsnedsættelser.

   Kort før jul gik Dansk Han

dicap Forbund i luften med en 

ny webshop. Det skete med 

en række tilbud, som gælder 

til udgangen af februar.

På webshoppen er der alt 

fra Dansk Handicap Forbund

merchandise til undertøj, 

køkkenudstyr og bøger. Webs

hoppen er åben for alle via 

www.danskhandicapforbund.

dk/shop.

Tilbud i 
massevis: 
Forbundet 
har fået ny 
webshop

Foto: Colourbox.

Børst dine tænder på seks 
sekunder – uden hænder
En ny tandbørste lover at rengøre 

alle dine tænder på bare seks se

kunder. Samtidig er den brugbar 

for mennesker med nedsat funkti

on i hænder og arme, og som der

for ikke har mulighed for at kunne 

børste sine egne tænder med en 

almindelig tandbørste. Produktet kan 

benyttes uden hænder.

Under navnet UNOBRUSH lanceres 

en tandbørste, som langt fra ligner 

tandbørster, som vi kender dem. I 

stedet for den almindelige børste, 

består UNOBRUSH af en skumsvamp, 

Foto: Colourbox.
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ACCESS CITY AWARD 2019

Byen Breda i den sydlige del af Hol

land har vundet 2019 Access City 

Award for sin gode tilgængelighed 

for mennesker med handicap. Ikke 

mindst på grund af at byen har sat

set meget på digital tilgængelighed. 

52 europæiske byer dystede om 

prisen. Andenpladsen gik til Évreux 

i Frankrig, som havde 

sat fokus på at arbejde 

med såkaldte usynlige 

handicap. Gydnia i Polen 

fik tredjepladsen for sin 

fokuserede indsats for 

personer med intellektu

elle handicap. 

Af andre byer, der blev 

fremhævet,var Kaposvár 

i Ungarn, som arbejder 

ihærdigt med at forbedre 

byens tilgængelighed 

samt Vigo i Spanien for 

innovation indenfor arki

tektur.

 Marianne Thyssen, 

Europakommissær for 

Beskæftigelse, Sociale 

Anliggender, Færdigheder, 

Arbejdskraft og Mobilitet, 

sagde ved prisuddelingen 

i december i Bruxelles således: "Alt 

for ofte føler mennesker med handi

cap sig isolerede, fordi de ikke har ad

gang til offentlige rum eller transport. 

I Breda er offentlige steder som par

ker og butikker tilgængelige for alle. 

Digitale teknologier sikrer, at alle bor

gere kan komme rundt med offentlig 

transport; og Bredas investeringer 

betaler sig. Turismen er blomstrende 

takket være byens engagement i in

tegration. I den nærmeste fremtid vil 

den europæiske tilgængelighedslov 

supplere Bredas bestræbelser ved 

at indføre europæiske standarder 

for adgang til nøgleprodukter og 

tjenester  vores samlede indsats på 

lokalt og europæisk plan er en game

changer for de mere end 80 millioner 

europæere med handicap. "

2019 Access Cityprisen er en del 

af EU's handicapstrategi 20102020; 

og en anerkendelse af byer, der har 

demonstreret klare og bæredygtige 

udviklinger for at forbedre adgangen 

til byerne. Kandidater til prisen  skal 

have mere end 50.000 indbyggere 

og vise forbedringer på følgende om

råder: Byggemiljø og offentlige rum, 

transport og infrastruktur, informati

ons og kommunikationsteknologi, ny 

teknologi, offentlige faciliteter samt 

serviceydelser.

Af tidligere vindere af Access City 

Award, der startede i 2011, er fx Lyon 

i Frankrig (2018), Chester i Storbri

tannien (2017) og Milano i Italien 

(2016).

som man bider ned i for at rense sine 

tænder. Der er altså slut med at bør

ste i cirkelbevægelser på hver enkelt 

tand, og der er ikke fare for, at man 

glemmer bagsiden af tænderne. Pro

ducenterne lover, at tænderne er fuld

stændig renset på bare seks sekunder, 

og at UNOBRUSH er to gange mere ef

fektiv end en almindelig tandbørste.

 UNOBRUSH har i skrivende 

stund samlet mere end otte 

millioner kroner på crowdfunding

siden Indiegogo, og ifølge 

kampagnesiden på Indiegogo vil de 

første UNOBRUSHtandbørster nå 

forbrugerne, der har støttet projektet, 

i august måned.

UNOBRUSH er udviklet i Danmark, 

og man kan læse meget mere om 

produktet via deres hjemmeside 

www.unobrush.com.
Foto: Produktbillede fra 

www.unobrush.com 

Foto: Colourbox.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Elever med handicap på landets 

erhvervsskoler får nu mulighed 

for at modtage handicaptillæg, 

ligesom eleverne med handicap 

på blandt andet universiteterne har 

været vant til. Dansk Handicap For

bund roser aftalen.

I december 2018 offentliggjorde 

Uddannelses og Forskningsmini

steriet en aftale, som regeringen 

har indgået med Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke

parti og Det Radikale Venstre.

Aftalen indeholder, at alle, der er i 

gang med en uddannelse, kan tjene 

1.000 kroner mere om måneden 

ved siden af SU´en, og elever på 

erhvervsuddannelser med fysisk 

eller psykisk handicap kan få 

handicaptillæg. Aftalen trådte i 

kraft den 1. januar 2019.

De nye regler om handicaptil

læg til studerende med handi

cap på erhvervsuddannelserne 

falder i god jord hos landsfor

mand Susanne Olsen fra Dansk 

Handicap Forbund.

”Jeg er meget glad for, at 

handicaptillægget nu også om

fatter elever med handicap på 

erhvervsskolerne, og så fortje

ner det ros, når politikerne så 

direkte refererer til kompensa

tionsprincippet,” siger hun og 

mener, at det er beslutninger 

som denne, som gør, at medlem

merne får mulighed for at få et 

liv med lige muligheder, som det 

er forbundets overordnede for

mål at skabe. 

FRA HJEMMESIDEN: 

HANDICAPTILLÆG TIL ELEVER 
PÅ ERHVERVSUDDANNELSER 
OG HØJERE FRIBELØB

Slut med at opfordre til økonomisk støtte

Uddannelses  og forskningsminister 
Thomas Ahlers havde en god nyhed 
til gavn for unge med handicap. 
Pressefoto: Kim Vadskær. 

Desværre har den nye indsamlingslov 

gjort det relativt kostbart for Dansk 

Handicap Forbund at opfordre til at 

støtte os i det arbejde, som gøres for 

medlemmerne. Alene det at oplyse, 

hvordan man kan støtte forbundet, 

opfattes jf. Indsamlingsnævnets hen

vendelser, som vi har fået en del af, 

som en indsamling i sig selv. 

   ”Hver gang Dansk Handicap 

Forbund anmelder eller orienterer 

Indsamlingsnævnet om støttemulig

heder til forbundet, koster det penge 

til Indsamlingsnævnet, ligesom der 

i mange tilfælde skal afsættes res

sourcer til at udarbejde særskilte 

regnskaber for støtten og indsende 

dem til Indsamlingsnævnet,” fortæl

ler Jens Bouet, direktør i Dansk Han

dicap Forbund.

   Fremadrettet vil Dansk Handicap 

Forbund derfor alene takke dem, der 

støtter arbejdet med at skabe et liv 

med lige muligheder, men ikke oply
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Helsefonden og Bevica Fonden 

inviterer videns og forskningsinsti

tutioner til at byde ind med ideer til 

forskning, som kan bidrage med ny 

viden om, hvad bevægelse gennem 

andre betyder for mennesker, der 

ikke kan bevæge sig ved egen kraft. 

Mennesker, der antages ikke at kunne 

opnå de sundhedsmæssige gevinster, 

der ofte følger af fysisk aktivitet.

   Baggrunden for invitationen 

er en forundersøgelse, der har set 

på betydningen af Team Tvilling. 

Team Tvilling er en aktivitet, hvor 

en atlet uden handicap løber med 

et menneske med handicap i en 

løbevogn. Forundersøgelsen – som 

kun er baseret på ganske få personer 

– indikerer, at løbet har en positiv 

fysiologisk effekt, og der rapporteres 

om øget kropsbevidsthed, bevægel

sesglæde, stolthed og følelsen af at 

være på lige fod med andre. Indi

kationer, som inviterer til en mere 

forskningsbaseret undersøgelse af, 

hvad der sker med kroppen, og hvad 

det betyder for den enkelte at være 

fysisk aktiv gennem andre.

   Forskningsprojektet skal un

dersøge effekten af Team Tvilling, 

men også inddrage andre bevæ

gelsesaktiviteter. Stifterne af Team 

Tvilling glæder sig over, at der nu 

skal forskes i, hvad der rent faktisk 

sker i kroppen for mennesker med 

handicap.

   ”Vi har konstateret, at Peder og 

andre handiatleter har fået øget 

livskvalitet ved blandt andet at få 

en større omgangskreds og mindre 

medicinforbrug. Vi er igennem tiden 

blevet mødt med skepsis over for, 

om handiatleterne oplever nogen 

fysiske og psykiske forbedringer af 

at være med i Team Tvilling. Derfor 

glæder vi os meget over, at vi nu 

kan få tilknyttet dybere forskning 

på området. Herefter kan vi forhå

bentlig fremvise evidens for den 

virkning af Team Tvilling, som Peder 

og mange andre har oplevet på 

egen krop,” siger Steen og Peder 

Mondrup.

   Der er afsat fem millioner kroner 

til forskningen, og forskningsinsti

tutionerne har indtil den 27. marts 

2019 til at komme med bud.

EFFEKTEN AF TEAM  TVILLING SKAL 
UNDERSØGES

se om hvordan – eller opfordre nogen 

til at støtte os på hjemmesiden. 

   Det har desværre også den kon

sekvens, at andre, der samler ind til 

os, uden at vi er en aktiv del af ind

samlingen, heller ikke kan gøre dette, 

uden at vi selv betaler til Indsam

lingsnævnet.

   ”Vi er ikke sikre på, at dette var 

hensigten med loven, da den blev til, 

men vi har for nuværende 

hverken penge eller res

sourcer til at subsidiere 

Indsamlingsnævnet,” ly

der det fra direktør Jens 

Bouet. 

   Ønsker du at høre me

re om udfordringerne, er 

du velkommen til at kon

takte forbundet direkte.

Foto fra Team Tvillings hjemmeside.
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Inger Steen Møller 
bliver ved, til tingene 
er ændrede
Inger Steen Møller mener selv, hun har sit store sociale engagement med sig i vuggegave, 
og i hvert fald har det aldrig strejfet hende at stoppe sit arbejde for større social retfær
dighed for personer med handicap. På kongressen i oktober blev hun for anden gang 
valgt til Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse med overvældende stemmetal

Inger Steen Møller havde 
ordet flere gange i på 
kongressen i oktober.

 Foto. Claus Haagensen.
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FULDTIDSFRIVILLIG I FORBUNDET 

I
NGER STEEN MØLLER er medlem 
af Dansk Handicap Forbunds 
hovedbestyrelse, og er næstfor-
mand i forbundets social- og ar-

bejdsmarkedspolitisk udvalg (SAPU). 
Inger Steen Møller har været 

aktiv i Dansk Handicap siden år 
2000 og har brugt store dele af sit 
arbejdsliv på at skabe et mere rum-
meligt arbejdsmarked for blandt 
andet mennesker med handicap. 
Fx har hun været direktør for Huset 
Venture Nordjylland indtil for få år 
siden, hvor hun gik på pension. Si-
den da har hun været på ”fuld tid” 
for Dansk Handicap Forbund, hvor 
hun i den seneste tid har arbejdet 
meget for at skabe større forståelse 
for de mennesker, som har behov 
for at få tildelt en førtidspension 
i stedet for at blive tvunget ud på 
arbejdsmarkedet. 

Især siden indførelsen af før-
tidspension- og fleksjobreformen 
i 2013 er antallet af tildelinger af 
førtidspensioner kraftigt reduceret, 
og selvom det har givet mening 
at reducere antallet af førtidspen-
sioner til fordel for en plads på ar-
bejdsmarkedet for nogle, så er der 
andre, der ikke har en meningsfyldt 
arbejdsevne, og som derfor bør 
modtage en førtidspension, mener 
Inger Steen Møller.

”Mit overordnede mål med mit 
engagement i SAPU er at skabe et 
mere rummeligt arbejdsmarked, 
hvor der skabes flest mulige job til 
mennesker med handicap. Men jeg 
må også konstatere, at jeg det sid-
ste halve år primært har brugt min 
tid på at arbejde for, at mennesker 
med handicap skal have mulighed 
for et liv uden arbejde,” siger Inger 
Steen Møller.

System baseret på mistillid
Og selvom det kan virke paradok-
salt, så er det to sider af samme 
sag, mener Inger Steen Møller. Hun 
oplever, at politikerne efterhånden 
har skabt et system, der baserer 
sig på mistillid til den enkelte, i 

stedet for at se den enkeltes be-
hov og sørge for at give mulighed 
for at leve et værdigt liv, som ikke 
nødvendigvis er det samme som at 
være en del af arbejdsmarkedet.

”Bare fordi at man kan mere i sit 
liv, end man måske har kunnet tid-
ligere, så betyder det ikke, at man 
skal arbejde mere. Der er behov 
for, at hverdagsliv og arbejdsliv 
skilles ad i systemet. Sådan er det 
ikke i dag, så hvis man kan mere 
i sit hverdagsliv, bliver det straks 
oversat til, at man kan mere på ar-
bejdsmarkedet. Sådan er det ikke 
for alle, og det skal der være plads 
til,” mener Inger Steen Møller.

Inger Steen Møller har ikke selv 
et handicap, og hun kom ind i 
Dansk Handicap Forbund via sin 
nu afdøde mand Steen Nielsen, 
som startede Amputationskredsen i 
forbundet i 2000. Og selvom Inger 
Steen Møller i vid udstrækning har 
fået et socialt engagement med sig 
fra fødslen, så var Steen Nielsen 
med til at skabe det fundament og 
den sociale indignation, som hun 
har været drevet af siden.

Vi løfter i flok
Ud over arbejdet med at skabe et 
mere rummeligt arbejdsmarked og 
bedre muligheder for fleksjobbere, 
så har hun over årene også konsta-
teret, at der findes en anden udfor-
dring, som skal overkommes, hvis 
mennesker med handicap skal af 
med det stigma, der desværre fort-
sat eksisterer i samfundet generelt.

Fx har Inger Steen Møllers enga-

gement i Dansk Handicap Forbund 
og handicapsagen generelt af og 
til kastet nogle lidt ærgerlige kom-
mentarer af sig fra mennesker i 
hendes omgangskreds.

”Jeg er sikker på, det kommer 
af et godt hjerte, men jeg bliver 
ked af det, når folk, jeg møder, ita-
lesætter personer med handicap 
som nogen, det er synd for, eller 
fortæller mig, hvor godt de synes, 
det er, at jeg tager mig af ’dem’. 
Mennesker med handicap er en 
ressource lige som alle andre, og 
jeg er på ingen måde gået ind i det 
her arbejde, fordi jeg synes, det 
er synd for nogen,” fortæller Inger 
Steen Møller.

Hun har gennem tiden oplevet, 
at fysiske handicap ofte kædes 
sammen med psykiske handicap, 
og den sammenblanding kan være 
med til at skære alle over én kam 
og stigmatisere en hel gruppe af 
mennesker som ’de handicappede’.

”Jeg tror, det kommer af en berø-
ringsangst med det, man ikke ken-
der, og det bliver meget hurtigt til 
nogle fordomme og generaliserin-
ger. Også i den sammenhæng tror 
jeg, at vores arbejde, gør en forskel. 
Vi løfter i flok hos os, og jeg er 
enormt glad for at få lov til at være 
en del af flokken på den måde, 
som jeg er. Det betyder meget for 
mig,” fortæller Inger Steen Møller.

Inger Steen Møller bor til daglig 
i Tversted i Nordjylland sammen 
med sin mand. Inger Steen Møller 
har fire voksne børn og syv børne-
børn.

BLÅ BOG: 
Alder: 65 år

Civilstatus: Gift

Børn/børnebørn: Fire børn 

og syv børnebørn

Antal år aktiv i Dansk 

 Handicap Forbund: 18 år

Inger Steen Møller 
bor i et hus med 
have Tversted i 
Nordjylland. 
Foto. Mads Stampe. 
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POLITIKER OG AKTIVIST Af Mads Stampe

H
ANDICAPNYT HAR I de 
seneste numre beskrevet, 
hvordan systemstress er et 
velkendt fænomen blandt 

forbundets medlemmer og andre, 
som på den ene eller den anden 
måde er afhængige af at få hjælp 
fra stat og kommune til at få et liv 
med lige muligheder.

Fænomenet er heller ikke gået 
Ulf Harbos næse forbi. Han er 
medlem af kommunalbestyrelsen i 
Norddjurs Kommune for Enhedsli-

sten, og hele hans lokalpolitiske 
engagement startede med et ønske 
om at hjælpe de borgere, der var 
klemt i kommunens system, og 
som fx blev fastholdt på kontant-
hjælp frem for at blive visiteret til 
revalidering, førtidspension, fleks-
job eller ressource- eller jobafkla-
ringsforløb, hvor de er bedre sikret 
rent økonomisk.

”Da jeg startede som lokalpoli-
tiker, stillede jeg krav om, at der 
ikke skal være en eneste borger, 
som har mistet deres sygedag-
penge, og som stadig er syg, som 

skal ende uden en indtægt. De 
bør som minimum have et 

ressourceforløb, som sik-
rer dem en indtægt at 

leve for, og som ikke 
er afhængig af, om 

du fx har formue 
eller er gift, så du 
risikerer at få nul 
kroner i indtægt” 
fortæller Ulf 
Harbo.

Jeg gør det, der 
virker

Han blev valgt ind i 
kommunalbestyrelsen 

første gang i 2013 og 
genvalgt i 2017, og det 

krav, og de øvrige politiske 
mål, Ulf Harbo har kæmpet for at 

opnå i Norddjurs Kommune siden-
hen, er ofte blevet fulgt til dørs af 
demonstrationer eller forsøg på at 
skabe fokus på hans politiske mær-
kesager gennem pressen. Ulf Harbo 
arbejder aktivistisk, når han ønsker 
ændringer, og derfor har han også 
flere gange fungeret som bisidder 
for borgere, der har sager kørende 
med den kommune, som han sam-
tidig er politiker i.

Den tilgang har givet ham kritike-
re på nakken, men det har samtidig 
været med til at skabe reelle æn-
dringer for de borgere, han gik ind i 
politik for at hjælpe, mener han.

”Jeg gør bare, hvad jeg tror, der 
virker, og hvis jeg kan se, at der 
er noget, der ikke hjælper, så går 
jeg ind i de konkrete sager eller til 
pressen. Det jeg oplever, der virker, 
det er at gøre noget konkret – fx 
ved at fortælle konkrete historier 
om, hvordan en borger er efterladt 
i systemet uden indtægt på grund 
af manglende hjælp fra kommu-
nen,” fortæller Ulf Harbo.

Den aktivistiske tilgang har fået 
Norddjurs Kommune på landkortet, 
og landspolitikere er rejst dertil for 
at blive klogere på den såkaldte 
Norddjurs-model, der helt kort 
blandt andet har betydet, at kom-
munen i de senere år fx har tildelt 
flere førtidspensioner end noget 
andet sted i landet. Det har man 

ULF HARBO ER AKTIVIST: 

JEG OPLEVER, AT DET 
ER DET, DER VIRKER
Ulf Harbo er aktivistisk politiker i Norddjurs Kommune og manden bag det, han kalder 
Norddjursmodellen. Samtidig er han stifter af foreningen ForRetssikkerhed, som hjælper 
mennesker, som er klemt i systemet. Han gør det, siger han, fordi der er behov for akti
visme for at hjælpe de syge. Handicapnyt har mødt ham over en kop kaffe

Privatfoto.
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gjort 
blandt 
andet for 
at spare på 
udgifter til lang-
strakte og udsigts-
løse ressourceforløb. 

Denne tilgang er dog 
for ganske nylig blevet 
udfordret af et eksplosivt 
forbrug til offentlig forsørgelse i 
kommunen, der gør, at kommunen 
ved udgangen af 2018 var på vej 
mod bankerot og er i gang med en 
meget voldsom sparerunde over alt 
i kommunen. Det kan man alt sam-
men læse mere om på Handicap-
nyt EKSTRA.

En ny forening bliver til
Kort tid inden årsskiftet kom Ulf 
Harbo i medierne igen på grund af 
sin aktivistiske tilgang. Det skete 
med stiftelsen af den nye forening 
ForRetssikkerhed, der er sat i ver-
den for at hjælpe borgere med at 
stævne kommuner for penge, som 
foreningen retmæssigt mener, bor-
geren er gået glip af.

Det kan fx være i en sag, hvor en 
borger har fået medhold i Ankesty-
relsen i, at en kommune har fast-
holdt en borger på kontanthjælp 
længere tid end nødvendigt, hvor 
kommunen i stedet burde have 
startet en sag til kommunens reha-
biliteringsteam og truffet afgørelse 
om ressourceforløb, fleksjob eller 
førtidspension.

”Som det er nu, er de økonomi-
ske tab, som en borger har haft, 
fordi en kommune ikke har truffet 
afgørelse i en sag tids nok ifølge 
Ankestyrelsen, og den tid, der er 
gået med klager frem og tilbage, 
indtil en afgørelse ligger fra An-
kestyrelsen, ikke dækket. Det 
kan ende med at koste en borger 
mange penge, og det er dét tab, vi 
hjælper borgeren med at stævne 

kommunen for at få dækket,” 
fortæller Ulf Harbo om For-

Retssikkerheds formål.
”Kommunerne skal 
selvfølgelig over-

holde loven 
ligesom alle 

andre, og 
vi ved 

fra 

for-
skellige 
domme, at 
det er ansvars-
pådragende, hvis 
kommunen træffer 
en ulovlig afgørelse, 
og de er dermed erstat-
ningsansvarlige over for den 
borger, som har været udsat for 
ulovlig sagsbehandling. Det er det, 
vores forening vil hjælpe kommu-
nerne med at forstå og efterleve,” 
fortæller Ulf Harbo.

Flere sager i gang
I skrivende stund har ForRetssik-
kerhed en sag i gang i Herning 
Kommune, hvor en borger med for-
eningen i ryggen stævner kommu-
nen for over en halv million kroner 
i tabt ressourceforløbsydelse. Der-
udover er der en sag på vej i Kø-
benhavns Kommune, og Ulf Harbo 
forventer, at der kommer flere til.

”Jeg er meget spændt på, hvor-
dan det går. Vi vil jo rigtig gerne 
indgå forlig med de kommuner, det 
drejer sig om, så vi ikke behøver 
tage sagerne til de civile domstole, 
men hvis de ikke er med på den, 
så skal vi jo i gang med at ansætte 
advokater til at føre sagerne,” for-
tæller Ulf Harbo.

Ud over de civile søgsmål har 
ForRetssikkerhed et andet formål: 

at få ansat fleksjobbere i små 
fleksjob af en time om ugen, så 
man også den vej kan hjælpe 
mennesker ud af kontanthjælps-
systemet og sikre dem en indtægt. 
I skrivende stund er foreningen 
ved at ansætte fire fleksjobbere i 
en time om ugen i fire forskellige 
kommuner.

”Det bliver spændende at se, 
hvad der sker i de sager; om vi 
har midlerne til at ansætte flere, 
og om kommunerne vil godkende 

vores ansøgninger,” fortæller Ulf 
Harbo.

ForRetssikkerhed er en 
almennyttig forening, 

og al overskud, som 
blandt andet gene-

res via medlem-
skaber, går til 

at ansætte 
fleks-

job-

be-
re og 
til at føre 
sager i kom-
muner, hvor 
borgere oplever, 
at de har været ud-
sat for ulovlig sagsbe-
handling. 

Interesserede kan læse 
mere om foreningen på www. 
forretssikkerhed.dk.

 

Efter redaktionens deadline 

er vi blevet gjort bekendt 

med, at Herning Kommune 

har imødekommet en del af 

erstatningskravet. Det skete 

kort før jul den 21. december.

Colourbox.
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 JENS BOUETS KLUMME

 ARRANGEMENT

NÅR ULANDSARBEJDE BLI-
VER TIL ILANDSRÅDGIVNING

FAMILIEWEEKEND I FK DEN 8.-10. MARTS PÅ FYN

Som I ved, har vi et par dygtige 
program- og projektledere til 
at styre vores ulandsprojekter 
rundt om i verden. I denne sam-
menhæng er samarbejdsfla-
derne mangfoldige og omfatter 
såvel lokale politikere, diverse 
organisationer, internationalt er-

hvervsliv, Dansk Initiativ for Etisk Handel, Udenrigsmi-
nisteriet i Danmark samt de danske repræsentationer i 
ulande i form af konsulater og ambassader. 

I dette samarbejde brandes Dansk Handicap Forbund 
hver eneste dag, og de af os, der har haft lejlighed 
til at besøge vores projekter i fjerne lande, har også 
oplevet de positive effekter af denne branding. Sam-
arbejdsflader og gode oplevelser spredes som ringe 
i vandet, og i november 2018 kunne vi så opleve, at 
positive ulandsoplevelser også spredes som mulige 
Ilandsindsatser.

Den danske ambassade i Polen i Warszawa ringede 
og spurgte, om vi med få dages varsel kunne komme 
til Polen og fortælle om, hvordan vi samarbejder i Dan-
mark. I denne sammenhæng skulle samarbejde forstås 
bredt. Hvordan samarbejder vi med politikerne, med 
jobcentrene, sundhedsvæsnet, socialvæsnet, kommu-
nerne, med øvrige organisationer, erhvervslivet og med 
hinanden i NGO- verdenen? Hvordan bygger vi egne 
organisationer op, og hvordan sikrer vi os indflydelse? 

Polen er et ungt demokrati med kun knap 30 års 
historie, og det er selvfølgelig frustrerende for alle, at 
”ting tager tid”. Dette gælder både i opbygningen og 
strukturen af det offentlige, men i ligeså høj grad opbyg-
ningen af handicaporganisationerne, samarbejdet imel-
lem disse og en manglende paraplyorganisation, der kan 
tage de fælles og principielle kampe med systemet. 

Støtten til personer med handicap i Polen er på et 
helt andet niveau end i Danmark, hvilket tydeligt kom 
til udtryk i frustrationer blandt talerne i debatten. Riget 
fattes penge var politikernes svar, som sædvanen tro 
tænkte kortsigtet og i silo-økonomi. 

Vores bidrag var at forklare de polske politikere, at 
hvis man ikke støtter korrekt, effektivt og individuelt 
fra starten af, kommer det til at koste det offentlige 
tifoldigt på den lange bane. Til handicaporganisationer 
var opfordringen: Lad være med at råbe i munden på 
hinanden – politikerne har kun to ører. Gå sammen, 
samarbejd, lad være med at konkurrere internt, lav en 
paraplyorganisation og opbyg et økonomisk samarbej-
de med polsk erhvervsliv, medicinalvareproducenter 
og producenter af hjælpemidler.           

Helt igennem en fantastisk oplevelse, hvor vi i Dan-
mark i polske øjne fremstår som landet, der kan og har 
alt, som kan gøre tilværelsen tålelig for en person med 
handicap. Også denne del blev italesat, så polakkerne 
også ved, hvad vi slås med i Danmark. 

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

D
ENNE WEEKEND VIL atter byde på masser af 
hygge og netværk med andre familier med 
børn med handicap. Familieweekendens tema 
er: Pårørende. Oplægsholderne er to gæve 

kvinder, hvoraf den ene er ergoterapeut, og den anden 
er familieterapeut. De hedder Kis Holm Laursen og Vi-
beke Lubanski. De vil give os forældre nogle ideer til, 
hvordan vi kan tage styring og ansvar for vores eget 
velbefindende under de vilkår, vi nu engang har.

Det vil ske både med erfaringsudveksling og under-
visning i sorg, krise, kommunikation med kommunen, 

at snakke med vores barn og søskende og se på parfor-
holdene. 

Derudover skal vores børn jo også have det sjovt. Så 
vi har sørget for, at vores dygtige børnepassere kommer 
med. Og der bliver ”disko”for børn og voksne lørdag 
aften samt lidt mere underholdning for børnene lørdag, 
men det er en hemmelighed indtil videre.

Tilmelding til Gitte på gitterrnielsen@hotmail.com. 
Pris kr. 400 for voksne, kr. 200 for børn. Vi skal bo på 
Brogården ved Strib med fuld forplejning.

Af Gitte R.R. Nielsen
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SALG - SERVICE - RÅDGIVNING - ENERGIMÅLING - LÆKAGESØGNING

www.vinrosen.dk

Tune Textil Tryk I/S
Roskildevej 16 - 4030 Tune

Tlf. 46 13 94 86
info@profiltryk.dk
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Oplev dansk design

D
ET HAR ALTID været be-
sværligt at komme ind 
på Kunstindustrimuseet, 
som i 2011 skiftede navn 

til  Designmuseum Danmark. De 
mange genstande befinder sig i en 
bygning fra 1700-tallet, og der var 
adskillige trin op til hoveddøren, 
hvor der kunne lægges en rampe ud 
til de modige. Men nu er forpladsen 
blevet renoveret og hævet, og til 
selve indgangen er der kommet en 
brostensbelagt rampe. Nye bygnin-
ger på pladsen er der også blevet 
plads til i form af et billetsalg og en 
meget lille café.

Ulla Trøjmer er uddannet tilgæn-
gelighedsvejleder i Dansk Handi-
cap Forbund, og hun har sagt ja 
til at anmelde museet. Vi mødes i 
foyeren, da det er lidt koldt.

”Det er lidt svært med parke-
ring i det centrale København, så 
jeg holder et pænt stykke væk fra 
indgangen,” fortæller Ulla Trøj-
mer. Men det havde hun dog ikke 
behøvet ifølge en kustode, som 
venligt kontakter os. Der er nem-
lig to handicapparkeringspladser 
ca. 25 meter væk i gården lige 
ved siden af hovedindgangen. 
”Du kan få udleveret en parke-
ringstilladelse sammen med din 
billet, som du blot skal lægge i 
forruden,” siger han. Ulla takker 
for oplysningen. ”Det vil jeg hu-
ske til næste gang, at jeg kommer 
på besøg,” siger hun.

Vi starter turen ved billetsalget, 
som er på forpladsen. Ulla Trøjmer 
konstaterer, at døren er meget 
tung, og den burde derfor kunne 

åbnes automatisk. Men bortset fra 
det, så er det nemt at købe billet-
ter, og en ledsager til en kørestols-
bruger har gratis adgang.

 Vel inde i den store hovedbyg-
ning er der tæt på hovedindgangen 
et handicaptoilet, som har nogle år 
på bagen, men det fungerer sådan 
nogenlunde, dog er det svært at nå 
sæben. Museet har også en café 
og en butik, der sælger bøger, tøj 
og andet i dansk design, og alt er 
tilgængeligt.

Om sommeren er der teater i den 
store gård, hvor Grønnegårdsteatret 
holder til i sommersæsonen. Det 
er en københavnerbegivenhed, der 
hvert år tiltrækker mange gæster, 
som kommer i god tid og nyder de-
res medbragte madkurve, inden fx 
Ludvig Holberg spilles for fuld skrue. 

Siden 1894 har der eksisteret et Kunstindustrimuseum i København, som har udstillet det 
ypperligste inden for dansk kunsthåndværk. For nyligt blev museet tilgængeligt for køre
stolsbrugere 
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Japansk inspiration
Vi starter med at se en særudstil-
ling, som viser, hvordan danske 
kunsthåndværkere har ladet sig in-
spirere af japansk kunst og design. 
Ved at sætte japanske akvareller 
med fisk og bølgemotiver op over-
for danske genstande kan man ty-
deligt se indflydelsen ikke mindst 
i motivvalget på porcelæn og teks-
tiler. Udstillingen ”Learning from 
Japan” har været udstillet siden 
2015 og ophører i januar 2019. 
Ulla kender en smule til japansk 
design, da hendes søster har boet 
i fem år i Japan og har bragt ting 
med hjem. Det er meget let at falde 
i staver foran de mange smukke 
genstande. 

Ulla Trøjmer kører rundt og ser på 
møbler, krukker, tekstiler og sølvtøj. 
”Det er let at køre rundt i museet,” 
siger Ulla og tilføjer: ”Man føler 
ikke, at man er til besvær, og det 
er ikke nødvendigt hele tiden at få 
åbnet døre. Man frygter ikke for, at 
man ødelægger noget, da der er fin 
plads. Der er ikke noget, der forhin-
drer en i at komme omkring i sin 
kørestol,” siger hun.

Nogle af 
montrerne er 
høje, og der-
for kan hun 
fra en sid-
dende positi-
on ikke se de 
allerøverste 
genstande, 
og det er umuligt at læse teksterne 
om dem. ”Museet kunne godt have 
nogle laminerede plancher, man 
kunne køre rundt med eller en 
audio. Der er ærgerligt, at man går 
glip af noget, bare fordi man sidder 
i en kørestol eller ikke er så høj,” 
siger hun.

På 1. sal er der en porcelæns-
samling, festsal og konferencefa-
ciliteter, som er utilgængelige, da 
der ikke er en elevator. Heldigvis 
er langt det meste af samlingen i 
stueplan. 

Design vækker genkendel-
sens glæde
En pæn del af museets perma-
nente samling viser de sidste 50 
års dansk design, og jo mere man 
er i de sale, desto mere kender gæ-

sterne. ”Den har jeg”. ”Den har min 
søn”. ”Sådan en havde jeg engang”.  
Den slags udtalelser er ganske 
almindelige udbrud fra de danske 
besøgende ved synet af lamper og 
stole. 

Et rum fyldt med danske stole fra 
gulv til loft gør et stort indtryk, dog 
er der en del plancher, som man ik-
ke kan nå fra en kørestol, og heller 
ikke der, er der nogle alternativer i 
form af laminerede plancher til at 
køre rundt med.

Efter at have nydt de mange ind-
tryk konkluderer Ulla. ”Jeg synes 
sagtens, at man som kørestolsbru-
ger kan få noget ud af et besøg, da 
man kan se størstedelen af udstil-
lingerne, så hvis man er interesse-
ret i dansk design, så kan man trygt 
tage derhen.”

Ulla Trøjmer er godt 
tilfreds med den 

nye rampeindgang 
til museet. Foto: 

Bente Rødsgaard.

Pressefoto. De
signmuseum 

Danmark. I stole
rummet kan man 

fra en kørestol 
ikke nå alle plan

cherne.

Pressefoto: Designmuseum 
Danmark.
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Dansk designmuseum svarer 
på tilgængelighedsspørgs-
mål
Handicap-nyt har stillet nogle spørgs-
mål efter reportageturen, og kom-
munikationschef Nikolina Olsen Rule 
har svaret. I følge hende har museet 
mange planer, men både bygningen 
og haveanlægget er fredet, og derfor 
går de nænsomt til værks. Der er og-
så både ønsker og planer om øget til-
gængelighed: ”Vi ønsker at forbedre 
rammerne og tilgængeligheden hele 
vejen rundt, men vi er endnu ikke i 
mål,” siger hun. 

Fx er der ikke fundet en løsning 
med den tunge dør til billetsalget, 

og der er rampeadgang til haven.
Andre løsninger er ikke på vej her 
og nu. Et elevatortårn til første sal 
er også blevet undersøgt, og det 
er noget museet gerne vil arbejde 
videre med.

Det er ikke altid mu-
ligt for kørestolsbru-
gere eller personer 
under middelhøjde 
og børn at se de 
øverste hylders tek-

ster i montreskabene. Er det muligt 
at få udleveret laminerede ark med 
tekster? Eller findes der en audio-
løsning? 

 ”Vi arbejder mest muligt på at 
skabe udstillinger uden for mon-
trer, da vi tror på et udstillingsprin-
cip, hvor genstandene skal komme 
tættest muligt på publikum. Men 
derudover er det et input, og en 
idé vi vil tage med os,” siger Niko-
lina Olsen-Rule.

Kunstindustrimuseet blev 

grundlagt i 1890, og i 2011 

skiftede museet navn til 

Designmuseum Danmark. 

Formålet med museet var 

at vise forbilledligt kunst

håndværk fra alle tider til 

inspiration for håndværk 

og industri. Opstillingerne 

var inddelt efter fag med 

rum for porcelæn, fajance, 

sølv, møbler, glas og tekstil. 

I 1926 flyttede museet fra 

området ved Rådhuspladsen 

og til de nuværende og fre

dede bygninger i det indre 

København i det nedlagte 

Kongelige Frederiks Hospital 

i Bredgade opført i 175257. 

På museet kan museums

gæsterne nu om stunder 

stadig opleve brugskunst i 

forskellige tidsperioder, men 

også skiftende særudstil

linger. Læs mere på https:// 

designmuseum.dk/
På museet kan man opleve design fra 

det 20.århundrede. Fx Verner Pantons 
farveglade lamper og stole. Pressefoto: 

Designmuseum Danmark.

Foto: Bente Rødsgaard. 
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 TILGÆNGELIGHEDAf Mads Stampe

Egentlig er tilgængeligheden udmærket i København, hvis man 
spørger Ricky Lindsay, som har CP, og som har været i Danmark i en 
kortere periode. Alligevel er der små ting i hverdagen, som samlet 
set gør ham mere afhængig af hjælp i Danmark end i Canada, hvor 
han kommer fra

D
ET ER ALTID interessant at 
høre udefrakommendes 
mening om, hvordan vi 
egentlig har det i Dan-

mark. Sådan har vi det i hvert fald 
på redaktionen, og derfor trak vi i 
vintertøjet i december for at mødes 
med Ricky Lindsay fra Canada på 

Vesterport station i København en 
morgen, hvor han var på vej på ar-
bejde.

Vi har spurgte Ricky, som har CP, 
hvordan han oplever tilgængelig-
heden, hvor han kommer frem i og 
omkring København. Vi har samlet 
et par udsagn fra ham nedenfor, 

som til sammen fortæller en hi-
storie om, at tilgængeligheden 
sagtens kunne være bedre, selvom 
folk generelt er søde til at hjælpe.

Se mere om Ricky Lindsays 
udfordringer på Handicap-nyt 
 EKSTRA.

MED NYE ØJNE:

JEG ER MERE AFHÆNGIG AF  ANDRE 
I DANMARK END I CANADA

 ”Buschaufførerne i Danmark er generelt mere 
utålmodige, end jeg oplever i Canada. Det er deres 
ansvar, at alle kommer sikkert frem, men de kører 
ofte, inden jeg får sat mig ned, selvom de tydeligt 
kan se, at min balance ikke er god.

 ”Det undrer mig, at der ikke er bæn
ke ved alle busstoppesteder. Jeg 
kan ikke være den eneste, som har 
svært ved at skulle vente på bus
sen, uden at kunne sætte mig ned.

 ”Når jeg tager Stoget, tager jeg altid linje 
B, fordi jeg har oplevet, at linje E sætter for 
hurtigt i gang ved stationerne. Det betyder, 
at jeg ikke kan nå at komme af, da jeg først 
kan rejse mig, når toget holder helt stille.

 ”Ved stationen i Holte vender døren til per
ronen forkert, og det gør det svært for mig 
at åbne dem. I Canada har alle døre i det 
offentlige rum knapper, som åbner dørene 
automatisk, og det undrer mig meget, at det 
ikke er tilfældet i Danmark.

 ”Generelt er folk søde til at hjælpe mig, når 
de kan se, der er noget, jeg har svært ved. 
Det er selvfølgelig dejligt at blive mødt af 
åbenhed og lyst til at hjælpe, men jeg vil 
gerne være uafhængig af andre, og det er 
det sværere at være i Danmark end i Canada.

 ”Når jeg går inde på Strøget, er der mange, 
som går med hovedet i mobilen. Derfor er 
jeg nødt til at bruge mine venner som body 
guards, så jeg går altid lidt bag dem, så jeg 
ikke kolliderer med en af mobilgængerne.
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

FEBRUAR 2019

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

BORNHOLM

Lørdag den 16. februar kl. 13.00-16.30: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er 
der banko med medbragte pakker. Afdelingen er vært med 
kaffe og kage.

Lørdag den 16. marts kl. 12.30-16.30 i Sagahuset: Dansk 
Handicapdag. Se mere på side 52.

ESBJERG

Onsdag den 27. februar kl. 18.30: Filmaften.

Lørdag den 16. marts kl. 10.00 i Arena Syd i Vamdrup: Dansk 
Handicapdag. Vi kører med liftbus fra Kvaglundparken 1.

Onsdag den 20. marts kl 19.00: Generalforsamling. Dagsor
den iflg. vedtægterne. Afdelingen er vært med en sandwich. 
Spisning starter kl. 18.00. Tilmelding til spisning nødvendig 
senest den 10. 3.

Tilmelding skal ske til formand Connie Kristensen, tlf. 27 
58 91 47, mail: kristensenconnie@live.dk. Se tilmeldingsfri
ster i lokalbladet.

Alle arrangementer afholdes som noget nyt i beboerhuset 
i Egelunden, Egelunden 2, 6705 Esbjerg Ø. De flyttes fra 
den tidligere adresse på Kvaglundparken 1. Beslutningen er 
taget, da salen på den nye adresse er betydeligt større, så 
vi bedre kan være der. Adgangen til lokalet er naturligvis i 
orden, og der er gode parkeringsforhold.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Onsdag den 13. marts: Demonstration af forskellige hjæl
pemidler, der kan gøre hverdagen lettere. Muligt at afprøve 
produkterne. Tilmelding senest den 11. 3.

Onsdag den 10. april: Generalforsamling. Vi starter med mid
dag, og generalforsamlingen går i gang kl. 19.45. Forslag til 
behandling skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 
Tilmelding til Anna Marie, tlf. 26 18 38 46, senest den 30. 3.

Onsdag den 8. maj: Sidste månedsaften. Vi modtager gerne 
input til indholdet af vores månedsaftner. Tilmelding senest 
den 5.5.

Arrangementerne starter 18.30 og slutter 21.30, med min
dre andet er nævnt. Der vil blive serveret kaffe og te og lidt 
til ganen. Tilmelding til Anna Marie, tlf. 26 18 38 46. Bedst 
efter kl. 16.00. Arrangementer foregår i “Multisalen”, Jernba
negade 2a i Frederiksværk, med mindre andet er nævnt.

FURESØ – ALLERØD – BALLERUP – HØRS-
HOLM – RUDERSDAL

Torsdag den 7. marts kl. 17.00-21.00 på Gedevasevang, He
stetangsvej 30 A, 3520 Farum: Generalforsamling. Oplæg v. 
sognepræst Thomas Reventlow Bruun fra kl. 17.00. Spisning 
fra kl. 18.00, generalforsamling kl. 19.00. Af hensyn til spis
ning er tilmelding nødvendig senest den 1. 3. til Marianne 
Rosenvold, tlf. 44 95 57 20, email: rosenvold@mail.tele.dk.

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE EMAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicapnyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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HADERSLEV

Tirsdag den 19. februar og 5. og 26. marts: Lotto.

Tirsdag den 26. februar: Dengang jeg drog afsted v. Mette 
og Poul Norup.

Tirsdag den 12. marts: Foredrag om reformationen v. Len
nart Madsen.

Tirsdag den 19. marts: Fra fejedreng til politiker v. Preben 
Holmberg.

Tirsdag den 2. april: Generalforsamling.

Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzensvej 67, 
6100 Haderslev kl. 19.0021.30, med mindre andet er 
nævnt. 

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

HIMMERLAND

Onsdag den 6. marts kl. 19.00, Bymidten 15, 9600 Års: Ge
neralforsamling. Alle medlemmer er velkomne til spisning 
kl. 18.00. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før. Tilmelding nødvendig senest den 1. 3. til Ninna R. 
Hansen, tlf. 22 67 31 16. Efter generalforsamlingen serveres 
kaffe, te og brød.

HORSENS

Torsdag den 21. februar kl. 18.00: Fællesspisning. Tilmel
ding nødvendig.

Lørdag den 16. marts: Dansk Handicapdag i Region Midtjyl
land.

Torsdag den 21. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dags
orden iflg. vedtægterne.

Torsdag den 4. april kl. 18.00: Fællesspisning og medlems
møde. Tilmelding nødvendig.

Husk selv at medbringe drikkevarer de aftener, hvor der er 
spisning. Alle arrangementer foregår på Sundtoppen, Lang
marksvej 86, 8700 Horsens. Der vil blive sendt indbydelser 
ud til ovenstående arrangementer.

KORSØR-SKÆLSKØR

Mandag den 25. februar kl. 18.00-21.30: Medlemsaften. 
Forloren hare med kartofler, sovs, tyttebær og salat. Senere 
kaffe og te med fastelavnsboller. Vi skal slå katten af tøn
den. Lotteri med kontante præmier. Pris kr. 100. Evt. trans
port kr. 60. Tilmelding senest den 17. 2.

Lørdag den 16. marts kl. 12.00-18.15 i Herlufmaglehallen: 
Dansk Handicapdag.

Mandag den 8. april kl. 18.00-21.30: Generalforsamling. Vi 
starter med spisning. Drikkevarer for egen regning. Derefter 
dagsorden iflg. vedtægterne. Tilmelding nødvendig senest 
den 31. 3.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med 

mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer skal 
ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69, eller Kirsten Røn
hoff Hansen, tlf. 58 19 60 79. 

KØBENHAVN

Tirsdag den 19. marts kl. 18.30-21.30 på Handicapcenter 
København, Thoravej 29, 2400 København NV: Generalfor
samling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Alle er velkomne. 
Afdelingen sørger for transport til dem, der ikke selv kan 
sørge for det. Afdelingen tilbyder en let anretning samt en 
øl eller vand. Tilmelding senest den 15. 3. til Sven, tlf. 38 34 
06 61, mail: sven@kak.dk. 

MIDT-VEST

Torsdag den 21. februar,  21. marts og 16. maj kl. 19.00-
21.30: Bingobanko.

Lørdag den 23. februar på Handicare: Generalforsamling.

Søndag den 3. marts kl. 14.00-19.00: Fastelavn. Vi starter 
med kaffe og fastelavnsboller. Derefter tøndeslagning. Priser 
til kattekonge og dronning samt bedst udklædte. Vi slutter 
med pølser og brød. Pris kr. 75. Sidste tilmelding den 18. 2.

Onsdag den 13. marts og 10. april kl. 18.30-21.00: Café. 
Vi hygger med spil og håndarbejde. Drikkevarer og kage kan 
købes.

Lørdag den 16. marts i Herning: Dansk Handicapdag.

Fredag den 29. marts kl. 18.00 i Bowl n’ Fun i Holstebro: 
Bowling. Vi starter med buffet og bowler derefter i to timer. 
Pris kr. 200 pr. person. Kr. 100 for hjælper. Sidste tilmelding 
den 19. 3.

Lørdag den 27. april kl. 13.00-17.00: Påskefrokost. Stiller 
an med det store kolde påskebord. Pris kr. 100 pr. person. 
Sidste tilmelding den 16. 4.

Lørdag den 25. maj: Tur til Vedersø Klitplantage og Husby 
med den nye naturbus. Afgang kl. 13.30 fra Bytoften. Pris 
kommer senere. Sidste tilmelding den 14. 5.

Alle arrangementer foregår på Teglvænget 107 D i Herning, 
med mindre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til Jeanette, 
tlf. 61 67 09 93, eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria 
mellem kl. 15.00 og 16.00

NÆSTVED

Onsdage den 27. februar, 27. marts og 24. april kl. 18.30-
21.00 i DHFlokale i kælderen: Hyggeaften.

Lørdage den 23. februar og 2., 9., 16., 23. og 30. april 
og 6., 13. og 27. maj kl. 12.00-14.00 i Birkebjergcenteret: 
Varmtvandssvømning (LAVIA).

Onsdage den 19. februar og 5., 12., 19. og 26. marts og 2., 
9., 23. og 30. april kl. 19.00-21.00 i Herlufholms Svømme
hal: Svømning (LAVIA).

Onsdage den 6. marts og 3. april kl. 19.00-21.00 i Engpar
kens festsal: Bankospil.

Lørdag den 16. marts kl. 12.00-18.15 i Herlufmaglehallen 
Hal 2: Dansk Handicapdag.

Lørdag den 30. marts kl. 18.30-18.00: Bustur til forårskon
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cert. Frokost i landsbyen i Våbensted.

Onsdag den 17. april kl. 19.00-21.30 i Engparkens festsal: 
Sidste nyt inden ferierejse til Holland.

Søndag den 28. april-fredag den 3. maj: Busferie til Hol
land. Vi skal bo på Hotel De Rijper Eilanden, NL1483 MA De 
Rijp.

ODENSE

Torsdag den 7. marts kl. 18.00-21.45: Fastelavnsfest. Der 
vil være præmie til kattekonge og dronning samt bedst ud
klædte. Tilmelding til Jørn senest den 4. 3.

Lørdag den 16. marts: Dansk Handicapdag.

Tirsdag den 26. marts kl. 19.30 på Tarup Gamle Præste
gård: Generalforsamling. Fællesspisning fra kl. 18.00. Pris kr. 
75. Tilmelding til spisning nødvendig senest den 18. 3. til 
Jørn eller Annette.

Torsdag den 4. april kl. 18.00-21.45: Bankospil med spon
serede gevinster. Tilmelding til Jørn senest den 1. 4.

Det er nødvendigt med tilmelding til alle arrangementer. 
Det er bindende tilmelding, og der vil blive afkrævet beta
ling for udeblivelse uden grund. Tilmelding skal ske senest 
mandagen før et arrangement til Susanne og Jørn, tlf. 61 31 
35 75 eller 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 22 71, med 
mindre andet er nævnt. Mulighed for kørsel, hvis du har et 
handicap og bor i Odense Kommune. Egenbetaling på kr. 45 
t./r.

ODSHERRED
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THISTED
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REJSER

Tyskland/Hamborg

16.-19. maj 2019

Rødovre afdeling arrangerer rejse til Hamborg med afrejse fra 
Ørbygård, Medelbyvej 6, Rødovre, om morgenen. Hjemkomst 
til samme adresse den 19. maj om aftenen. Vi har bus med på 
hele rejsen. Pris kr. 4.375. Kun for medlemmer. Tilmelding til 
Tina Frederiksen, tlf. 93 91 02 88, senest den 16. 2.
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bo på Hotel Balka Strand. Det er seks dage med halvpensi
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for eneværelse kr. 495. Prisen er ekskl. evt. entréer m.v. 
Der er mulighed for at tilkøbe afbudsforsikring. Kun plads 
til et begrænset antal kørestolsburgere. Der vil være fæl
les hjælpere med. Interesserede skal kontakte Kirsten Røn
hoff Hansen snarest og senest den 15. 5., tlf. 58 19 60 79.

Rejser fra Vestfyns Ferieklub
Spanien/Tenerife

10.-17. marts 2019

Vi skal bo på Hotel Marysol, www.marysol.org, i 
standardlejligheder. Hjælpemidler kan lejes ved hotellet. Pris 
inkl. fly tur/retur med alle skatter og afgifter betalt samt mad 
i flyet, transfer til og fra lufthavn, en udflugt og halvpension: 
kr. 8.700 pr. person på delt dobbeltværelse.

Tyskland/Essen 

7.-12. maj 2019

Vi skal bo på Hotel Franz, www.hotelfranz.de. Vi kører i 
moderne liftbus fra Berghold i Odense. Da vi har bussen 
med os hele ugen, skal vi rundt at se og opleve en masse. 
Pris inkl. halvpension samt alle afgifter og skatter og ud
flugter betalt: kr. 6.300 pr. person på delt dobbeltværelse.

Spanien/Mallorca
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strandpromenaden. Hjælpemidler kan lejes. Pris inkl. fly 
tur/retur med alle skatter og afgifter betalt samt mad i fly
et, transfer til og fra lufthavn, en udflugt og All Inclusive: 
kr. 9.400 pr. person på delt dobbeltværelse.

Portugal
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Vi skal bo på Hotel Vila Galé Ampalius, www.hotelampa
lius.com, Alameda Praia da Marina,

8125507 Quarteira, Portugal. Pris inkl. fly tur/retur med 
alle skatter og afgifter betalt samt mad i flyet, transfer til 
og fra lufthavnen, en udflugt og halvpension: kr. 9.895 pr. 
person på delt dobbeltværelse. Brug for hjælp til din BPA ordning?

Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk

56722_FP_ann.indd   1 30/08/13   11.37HANDICAP NYT 1 - 2014   •   27

AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

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

Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
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administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 
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lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

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

Lørdag den 23. februar kl. 10.00: Generalforsamling.

Onsdag den 3. april kl. 12.30: Påskefrokost.

Onsdag den 15. maj kl. 12.30: Fiskebord.

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

VESTEGNEN

Onsdag den 13. februar kl. 19.00: Generalforsamling. Til
melding til kørsel senest den 7. 2.

Onsdag den 6. marts kl. 18.30-22.15: Forårsbanko. Pris kr. 
30. Bankoplader og ekstraspil kr. 15. Der serveres kaffe og 
brød. Tilmelding senest den 28. 2.

Onsdag den 3. april kl. 19.00-22.00: Combiaften med tøj
party, Aloe Vera, Tupperware m.m. Kr. 150 for medlemmer. 
Tilmelding senest den 28. 3.

Onsdag den 8. maj kl. 19.00-22.00: Vestegnens kagebord 
og fællessang. Medlemmer kr. 50. Der serveres kaffe og te og 
diverse kager. Bindende tilmelding senest den 2. 5.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 
01 49, mandag til onsdag mellem kl. 18 og 20. Eller pr. mail: 
rali@ishoejby.com. Alle arrangementer foregår i Kærbo, med 
mindre andet er nævnt.

VORDINGBORG

Mandage den 18. og 25. februar og 4., 11., 18. og 25. marts 
og 1., 15. og 29. april  samt 6. maj kl. 18.30: Bankospil. Dø
rene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30. Alle præmier 
udbetales kontant, med mindre det er vin eller kaffe. 6. maj 
er sidste spil inden sommerpausen.

Lørdag den 16. marts kl. 12.00-18.15 i Herlufmaglehallen, 
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle: Dansk Handicapdag. Mu
lighed for bustransport fra Hollænderhaven kl. 11.00. Bussen 
kører retur kl. 18.15. Pris for dagen inkl. spisning og bus kr. 
150. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding og betaling 
senest den 25. 2. 

Mandag den 8. april kl. 18.00 i Hollænderhaven: General
forsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behand
ling skal være formanden skriftligt i hænde senest den 25. 
3. kl. 12.00. Tilmelding nødvendig, da der serveres et lille 
tragtement, senest den 25. 2., tlf. 23 42 96 82. 

DET SKER I DHF 

For alle rejser med Vestfyns Ferieklub gælder det, at 
der er frivillige, ulønnede hjælpere med. Vi har des
uden altid en social og sundhedsassistent eller en 
sygeplejerske med på rejserne. Man skal selv sørge for 
transport til og fra afrejsestederne. For nærmere op
lysninger ring gerne til formand for Vestfyns Ferieklub, 
tlf. 24 66 56 88, eller på mail: rejselene56@gmail.com. 
Følg desuden med på vores hjemmeside, hvor rejserne 
vil blive lagt ind, når de er klar: www.handicapgruppe
rejser.dk. For at rejse med Vestfyens Ferieklub skal du 
være medlem af Dansk Handicap Forbund.



www.harald-nyborg.dk

-altid lave priser!
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INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

E-mail:

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

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

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

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2019
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁

✁

El-scooter sælges  
Lindebjerg LM 700, 2017, ca. 200 km. kørt, brun 

metallic. Handicap Elscooter 4 hjul. Inkl. ekstra 

stort batteri, ekstra trådkurv bag og punkterfri dæk. 

Undervognsbehandlet mod rust. Sælges grundet akut 

synshandicap. Stadig omfattet af Lindebjerg garanti og 

serviceret af Lindebjerg. 

Nypris: kr. 35.000. Sælges for kr. 19.995. Henvendelse 

til Jørn Rolin, mail: jrnrolin@gmail.com 

ANNONCE

Manuel kørestol  
sælges  
Manuel kørestol blå Etac Cross5. Sammenklappelig 

med taske bag på stolen. Farve: blå. 1,5 år gammel.

Nypris: kr. 28.000. Sælges for kr. 15.000.

Foto af stol fremsendes ved ønske.

Henvendelse til fysioterapeut Niels Mygind 

Tlf. 40 41 44 77, mail: nielsm@privat.dk

ANNONCE

Mand søger kvinde  
Jeg er en mand på 77 år og en højde på 187 cm. Min 
vægt siger et par kilo for meget. Jeg er pensioneret 
maskinmester og er afholdsmand i forhold til tobak 
og alkohol. Jeg er underbenamputeret, men jeg er 
mobil og selv gående hele dagen. Jeg har bil, og en 
af mine store interesser er at køre og opleve nye 
steder i Danmark.

Jeg elsker at køre på hytteture til Norge, hvor jeg 
kommer fra. Jeg søger efter en voksen dame fra ca. 
60 til ca. 75 år. Om der mangler ben eller en arm har 
ingen betydning. 

Ønsker du kontakt til ovenstående herre. Send et 
brev til Dansk Handicap Forbund, Att. Redaktør Bente 
Rødsgaard, billetmærke 101/19.

ANNONCE

Generalforsamling i Vestfyns Ferieklub
27. marts kl. 19.45 i cafeteriet Fanøsund Plejecenter, Ve
ster Hougvej 70, 5500 Middelfart. Der serveres smørrebrød 
kl. 19.00. Nødvendigt med tilmelding til Lene Hansen, tlf. 
24 66 56 88, eller mail: rejselene56@gmail.com. Husk at 
opgive medlemsnummer af Dansk Handicap Forbund ved 
tilmelding, da det kun er medlemmer af Dansk Handicap 
Forbund, der er stemmeberettigede.
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Sådan bliver et 
ulandsprojekt til
Læs om hvordan et nyt projekt i Nepal kan blive til virke
lighed 

D
A JEG ER en grønskolling 
i ulandsarbejde, er det 
diffust for mig, hvordan 
et ulandsprojekt bliver til. 

Jeg har længe interesseret mig for 
andre verdensanskuelser og måder 
at leve på, så det pirrede min nys-
gerrighed, da jeg fik mulighed for at 
deltage i et projekt i Nepal. 

Projektet er stadig i sit allerførste 
stadie, så det er for tidligt at sige 
noget om, hvordan det vil udarte 
sig. 

I ”gamle” dage handlede ulands-
projekter om, at man tog ned til 
fattige mennesker og gav dem tøj 
og mad. Det er selvfølgelig en me-
get unuanceret beskrivelse, men 
groft sagt var det sådan. Men sådan 
er det ikke længere. Nu handler 
det om hjælp til selvhjælp. Det vil 
sige, at mennesker med handicap 

får ansvar for centrale dele af 
et ulandsprojekt og lærer at 

kæmpe for deres egen sag, 
som vi har gjort i forbun-
det i snart 100 år. Men 
disse partnere skal først 
findes, inden man kan gå 

i gang.

På besøg i Nepal 
I april 2018 tog jeg sammen med 
Michael Larsen fra Dansk Handicap 
Forbunds ulandsafdeling til Kath-
mandu for at tale med samarbejds-
partnere.  Vi var i kontakt med re-
levante foreninger hjemmefra, som 
vi vidste noget om via fx Parasport 
Danmark, som har haft et projekt i 
Kathmandu i nogle år samt Danske 
Handicaporganisationer (DH), som 
også har partnere i Nepal. Så den 
første tur gik ud på at møde de 
organisationer, som kunne være 
mulige samarbejdspartnere. 

I et projekt er der altid en række 
formelle krav til partnerne. De 
skal have en demokratisk valgt 
bestyrelse, og målgruppen skal in-
deholde mennesker med et fysisk 
handicap. De skal have vedtægter, 
afholde generalforsamlinger og 
have en gennemskuelig økonomi. 
Alt sammen noget vi herhjemme 
tager for givet, men som ikke altid 
er virkeligheden andre steder. 

Store udfordringer i Nepal
Lige nu er status, at tre forskellige 
handicapforeninger er udvalgt, og 

i november besøgte vi dem for 
sammen med dem i detaljer at 
finde ud af, hvad projektet skal in-
deholde. Nepal er et nyt demokrati 
og har en infrastruktur, som gør 
det næsten umuligt for personer 
med handicap at komme rundt.  
Hovedparten af befolkningen lever 
meget simpelt, hvilket mildest talt 
giver en udfordring for mennesker 
med handicap, når det gælder om 
at begå sig på arbejdsmarkedet, få 
en uddannelse, fungere socialt og 
færdes i det offentlige rum. 

Så der er nok at tage fat i for at 
forbedre deres forhold i Nepal. 
Men selvom vi har en ide om, hvad 
der kan være godt at ændre, er det 
helt afgørende, at vores partnere 
føler medejerskab til projektet, og 
at de er med fra starten. 

Et ja betyder ikke nødven-
digvis ja
En stor udfordring for et samar-
bejdsprojekt er sproglige barrierer 
og kulturelle forskelle. Det er svæ-
rere, end man umiddelbart forestil-
ler sig, at se udover den kulturelle 
baggrund, man selv kommer fra, 
og sætte sig ind i, at der kan være 
andre måder at samarbejde på. 
I mange fremmede kulturer 

ULAND Af Mikkel Bundgaard



er det fx uhøfligt at sige nej, så 
derfor siger man hellere ja, selvom 
man ikke mener det. Derfor er det 
en kæmpehjælp at have en lokal, 
der er ansat af DH, og som kender 
kulturen og er vant til organisati-
onsarbejde, med sig til møder. 

En anden ting, man bør være 
bevidst om, er, at i mange lande er 
vennetjenester og korruption en 
del af dagligdagen. 

Efter møderne med de tre sam-
arbejdsorganisationer fik vi samlet 
materiale til at udarbejde en kon-
kret beskrivelse af et projekt, som 
i første omgang skal spænde over 
18 måneder. Det kommer i hoved-
træk til at handle om at styrke for-
eningernes gennemslagskraft ved 
at give dem organisatoriske redska-
ber og ved et samarbejde mellem 
de tre, som ikke har arbejdet ret 
meget sammen før. Det er her min 
erfaring med foreningsarbejde her-
hjemme forhåbentlig kan gøre en 
forskel.

Et andet mål er at arbejde for at 
få den udmærkede lov om tilgæn-
gelighed, som er vedtaget i Nepal, 
til at fungere i praksis. Alle part-
nere er klar over, at det er et langt 
sejt træk, men vi håber og tror på, 
at projektet kan være et godt fun-
dament.  Og hvis samarbejdet for-
løber godt, vil vi ansøge om midler 
til en fortsættelse og udvidelse af 
projektet. Men det vil tiden vise. 

Møder med mennesker med 
handicap i Nepal
For at give læserne et indtryk af 
levevilkårene i Nepal, vil jeg kort 
berette om nogle mennesker med 
handicap, som jeg mødte. Ligesom 
jeg selv er Madhav Subedi køre-
stolsbruger. Han bor sammen med 
sin kone, deres 13 årige datter og 
Madhavs mor. Familien bor i et lejet 
værelse på ca. 4x4 m, hvor også 
køkkenet er. Moderen bød os på te 
med masser af sukker og kiks til, og 
Madhav fortalte om sit liv. Han kom 
til skade for otte år siden ved et fald 
fra 1. sal. Efter operationen var han 
til genoptræning i ni måneder. I dag 
har han en lille købmandsbutik, som 
familien lever af. Hans drøm er at få 
råd til at købe et hus, som er bedre 
end det rum, de bor i nu, hvor det 
bliver ret koldt om natten.

Datteren går i skole, og familien 
får hjælp af en handicapforening 
til at betale hendes skolegang. 
Madhav håber på, at hun engang 
får mulighed for at tage en videre-
gående uddannelse.

Et andet slags hjem
For ca. fire år siden ramte et stort 
jordskælv Nepal. Mange huse styr-
tede sammen, og især fjerne dele 
af landet blev hårdt ramt, fordi det 
var umuligt at bringe nødhjælp.

Jeg besøgte Nirmal, hvis hus var 
styrtet i ruiner. Før jordskælvet 
underviste han i pc-brug i sit hjem. 
Mange borgere fik rygmarvsskader, 
da jordskælvet ramte, men Nirmal 
har haft sin skade i over 20 år ef-
ter en trafikulykke. I tre år har han 
boet ved siden af en kirke i et skur 
med bliktag og plasticvægge. Han 
får 2.000 nepalesiske rupees om 
måneden i social pension. En nor-
mal løn er minimum 19.000. 

Før jordskælvet havde han ikke 
kontakt med andre med et han-
dicap. Nu er han aktiv i NAPD, en 
forening for mennesker med et 
fysisk handicap, og hans omgangs-
kreds tæller de andre medlemmer. 
Han ønsker, at det bliver muligt for 
andre med handicap, som har det 
værre end ham, at få en bedre le-
vestandard i fremtiden.

Privatfoto. 
Mikkel (th) 
er på besøg 
hos købmand 
 Madhav 
 Subedi og 
hans lille 
 familie.
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CC Montage-teknik
Gartnervej 47, Vemmedrup • 4632 Bjæverskov

ccmontageteknik@gmail.com
www.ccmontageteknik.dk

Tlf. 22 52 17 34

Montage- og smedeopgaver

Lifte, ramper, porte og elevatorer
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N
ICK ALLENTOFT ER journa-
list, forfatter og tidligere 
redaktør på samskabelses-
mediet DenOffentlige.dk, 

der pludseligt gik konkurs i januar. 
Mediet har beskæftiget sig indgåen-
de med socialområdet i en årrække.

Allentoft er forfatter til bogen 
’Velfærdsillusionen – et samfund i 
krise’, hvor han argumenterer for, 
at den sociale kontrakt, hvor vi er 
enige om at betale en høj skat til 
gengæld for, at samfundet hjælper, 
hvis vi bliver syge, er blevet brudt. 

Blandt andet derfor er vi på vej 
mod et socialt oprør. Oprøret opstår, 
mener han, da vi har skabt en situa-
tion, hvor flertallet af befolkningen 
ikke ved, om de skal stole på politi-
kerne, der fortæller en historie om, 
at velfærden fortsat er for alle, eller 
om de skal tro på de mennesker, 
der råber op om, at velfærden ikke 
hjælper dem?

”Når man skaber sådan en situa-
tion, så skaber man usikkerhed, og 
så skubber man de mennesker, vi 
burde hjælpe, længere ud i afmagt. 
Og jo længere, de kommer ud, jo 
værre situation får vi,” fortæller han.

Velfærdsstaten fylder mere 
end velfærdssamfundet
Over de seneste 20-30 
år er 

velfærdssamfundet blevet til en 
velfærdsstat, uden af politikere har 
været tilstrækkeligt opmærksomme 
på det, mener Nick Allentoft, og det 
bærer en stor del af ansvaret for, at 
vi er kommet dertil, hvor vi er i dag.

For velfærdsstaten tager afsæt i 
regler, styring, økonomi og andre 
umiddelbart målbare ting, mens 
velfærdssamfundet, som vi altså har 
bevæget os væk fra over en årræk-
ke, har fokus på den enkeltes trivsel 
og arbejdsmiljøet for de ansatte på 
fx et botilbud.

”Det er slet ikke noget, velfærds-
staten har blik for, og når vi driver 
samfundet med afsæt i velfærdssta-
ten, så kvæler vi sådan set nogle af 
de værdier, vi holder så enormt me-
get af. Der er ikke plads til det ud 
fra et økonomisk paradigme og ud 
fra regler så ekstreme, at jeg plejer 
at sige, at vi driver Danmark som en 
virksomhed,” lyder det fra Allentoft.

Han mener, at civilsamfundets or-
ganisationer, herunder også Dansk 
Handicap Forbund, bærer en del af 
ansvaret for, at vi er kommet dertil 
ved i mange år at have insisteret på 
regler og rettigheder.

Alle bærer et ansvar
”Man kan sige, at det er organi-

sationernes egen velfærdsharakiri, 
fordi afsættet måske lidt for ofte er 
på ret, ligebehandling og klager. Når 
man gør det, så får man forstærket 
velfærdsstaten og det system, som 
mange medlemmer i organisationer-
ne hader,” siger han og fortsætter.

”Det er kommet af en udvikling, 
hvor alt har handlet om krav – Sa-
lamancaerklæringen, Handicap-
konventionen osv. Og det er jo alt 
sammen meget godt, men jeg har 
i nogle år undret mig over, hvorfor 
handicaporganisationerne ikke 
mere offensivt har taget medansvar 
for udviklingen af velfærdssamfun-
det. Der er for stor respekt for, at 
det skal komme fra det sædvanlige 
institutionelle, demokratiske system 
og centraladministrationen ,” mener 
Nick Allentoft.

Han efterlyser større kreativitet 
og øget fokus på løsninger og hand-
linger i organisationerne, fremfor 
at insistere på ret og krav. Samtidig 
mener han, at det enkelte medlem 
har et stort ansvar i mødet med sy-
stemet. For hvis velfærdsstaten skal 
ændre sig, så må alle spille med og 
stille spørgsmål til det, der foregår.

”Man er nødt til at stille spørgs-
mål i stedet for at være sur eller 
fornærmet. I stedet for at se på ens 
rettigheder, så må man stille spørgs-
mål og blive ved med det,” slutter 
han.

Artiklen her er baseret på en læn-
gere samtale med Nick Allentoft, 
som kan høres på hjemmesiden 
under Handicap-nyt EKSTRA. 

Der er et socialt oprør i gang, fordi den sociale kontrakt, 
som vi kender den, er blevet brudt. Sådan lyder det fra 
forfatter og tidligere redaktør på samskabelsesmediet 
DenOffentlige.dk Nick Allentoft. Handicapnyt har mødt 
ham for at høre, hvorfor han mener, vi er endt der

Alle bærer et ansvar for det sociale oprør

 VELFÆRDSSTATAf Mads Stampe
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Fokuser på livet i stedet 
for på regler
Erik KaastrupHansen er direktør for det sociale område i 
Aarhus Kommune, og han havde en klar og tankevækkende 
besked til medlemmerne i Dansk Handicap Forbund, da 
han besøgte forbundets kongres i oktober: Lad være med 
at fokusere så meget på regler og processer, når I møder 
systemet, lød det blandt andet

V
ELFÆRDSSTATEN ER UN
DER pres, og vi hører om 
systemstress, og historier 
om absurde ressourcefor-

løb og årelange jobprøvninger op-
står i pressen fra tid til anden. Når 
man læser med, kan det af og til 
godt se ud som om, at vi har skabt 
et dem imod os – systemet mod 
borgeren.

For at udfordre den tanke og 
skubbe lidt til medlemmerne på 
kongressen i oktober sidste år 
havde Dansk Handicap Forbund 
inviteret Erik Kaastrup-Hansen, som 
er direktør for sociale forhold i Aar-
hus Kommune. Han er kendt for at 
bringe en ærlighed med sig om det 
system, han selv arbejder i og er en 
del af. For det er ikke uden fejl og 
mangler, fortalte han efter sit oplæg.

”Jeg tror, at man kommer længst 
med ærlighed, så hvis man har et 
ærligt ønske om at gøre tingene 

bedre, og synes at der er rigtig 
mange muligheder for at gøre det, 
så skal man også være ærlig i sin 
kommunikation. Så skal man kigge 
kritisk på sig selv,” sagde han og 
understregede, at det kritiske blik 
også gjaldt de delegerede i salen. 

”Vi (borgerne over for systemet, 
red.) er hinandens forudsætninger, 
og nogle gange kommer vi til at 
bruge alt for meget tid på at være 
hinandens modsætninger. Det 
handler både om, hvordan vi som 
myndigheder og system agerer, at 
vi løber af sporet, og det handler 
også om, hvordan man som borger 
– eller som interesseorganisation 
– kan være med til at fokusere på 
det vigtige,” sagde Erik Kaastrup-
Hansen og fortsatte.

”Vi skal fokusere langt mere på, 
hvad det er, der skaber det gode liv 
og trivsel. Hvad er det, der skaber et 
aktivt liv og et liv, som er en del af 

fæl-
lesskabet? 
Det skal vi gøre som system, men 
det kræver jo også, at vi som bor-
gere – som Dansk Handicap Forbund 
– har mindre fokus på det proces-
suelle og rettighedstænkningen. Skal 
vi lykkes med at gøre noget, som der 
bestemt er brug for, så skal alle kræf-
ter arbejde for det,” sluttede han.

Den noget provokerende udmel-
ding blev taget godt imod nede 
i salen, hvor spørgelysten til Erik 
Kaastrup-Hansen efterfølgende var 
stor.

Se video med Erik Kaastrup

Hansen på Handicap-nyt  
EKSTRA.

Sæt fokus på, hvad der skaber det 
gode liv. Modelfoto: Colourbox.

Erik Kaastrup
Hansen var 
gæstetaler på 
forbundets kon
gres i oktober 
2018. Foto: 
Mads Stampe.
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Af Mads Stampe

Ord er med til at forme virkeligheden, og derfor involverer en del af arbejdet på det han
dicappolitiske område at være med til at ændre, hvordan man taler om medlemmerne i 
de forskellige handicaporganisationer. Til foråret skifter Spastikerforeningen navn til CP 
Danmark, og det er blandt andet for at fjerne det stigma, der knytter sig til ordet ’spasti
ker’

I 
2012 SENDTE DANSK Handicap 
Forbund et sprogmanifest ud til 
landets chefredaktører og jour-
nalister med en opfordring til at 

skrive fx ’mennesker med handicap’ 

frem for ’de handicappede’.
”Jeg mener virkelig, at sproget 

betyder meget for, hvordan vi 
opfattes af resten af samfundet, 
og det var og er vigtigt for os at 

slå fast, at vi først og fremmest er 
mennesker, og dernæst at vi har et 
handicap. Vi er ikke vores handi-
cap, og det er sprogmanifestet fra 
dengang et forsøg på at gøre op-

Sproget former 
verden på godt 
og ondt

Illustration: Niels Poulsen
Foto: Depositphotos.
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mærksom på,” siger Susanne Olsen 
og fortsætter.

”I al beskedenhed mener jeg 
også, det har virket. Der er ikke 
mange, der længere taler om ’de 
handicappede’,” siger hun.

I Spastikerforeningen har diskus-
sionerne omkring sprogbrugen i 
forhold til foreningens målgruppe 
været mange i flere år, og det har 
ifølge direktør Mogens Wiederholt 
dels været på grund af selve ordet 
spastiker, som er blevet brugt ak-
tivt som skældsord i mange år, og 
dels på grund af den forforståelse, 
der ligger i ordet blandt store dele 
af befolkningen.

”Mange ser en spastiker som 
én, der har et meget indgribende 
handicap, men i virkeligheden er 
diagnosen meget bredere, og det 
vil vi gerne afspejle,” siger Mogens 
Wiederholt.

Derfor skifter foreningen navn 
til CP Danmark, som refererer til 
spastiker-diagnosens latinske be-
tegnelse cerebral parese, eller CP, 
og på den måde håber direktøren 
også, at de kan nå bredere ud og få 
nye medlemmer blandt de menne-
sker med CP, som ikke vil associe-
res med ordet ’spastiker’.

Der er generationsforskelle
Ønsket om et navneskifte til for-
eningen er kommet snigende over 
årene, efterhånden som den yngre 
generation af medlemmer har fået 
en større stemme i foreningen. De 
bruger ikke ordet ’spastiker’ om 
sig selv eller andre, som de ældre 
generationer har gjort, ligesom de 
yngre heller ikke møder ordet i 
sundhedsvæsnet, fortæller Mogens 
Wiederholt.

”I de ældre generationer kan vi 
se, at der er nogle, som bruger or-
det ’spastiker’ som en forsvarsme-
kanisme overfor omverdenen – de 
oplever, at hvis de bruger ordet om 
sig selv, kan udefrakommende ikke 
bruge det imod dem og dermed 
såre dem. Det oplever vi ikke, at 

vores yngre medlemmer gør,” siger 
Mogens Wiederholt og fortsætter.

”Samtidig kan vi se, at sundheds-
personalet på hospitalerne er holdt 
op med at bruge ordet spastiker og 
i stedet taler om, at patienterne har 
CP, og det smitter selvfølgelig af på 
forældrene til de børn, der fødes 
med CP, og dermed møder de børn 
og unge, der vokser op med CP i 
dag, ikke ordet spastiker nogen 
steder. Det har alt sammen været 
medvirkende til, at det nu er tid til, 
at vi som forening skifter navn,” 
fortæller Mogens Wiederholt.

En evig flugt
Det er altså tidens sprogbrug, der 
nu har gjort, at det giver mening 
at Spastikerforeningen nu skifter 
navn, og selvom Mogens Wieder-
holt er overbevist om, at de som 
forening når bredere ud som CP 
Danmark, da navnet i udgangs-
punktet vil inkludere flere med 

diagnosen CP, som ikke identifice-
rer sig som spastikere, så er han 
samtidig opmærksom på, at det 
formentlig er en evig flugt fra et 
stigma, som også udvikler sig.

”I Sverige bruger man CP som et 
aktivt skældsord, på samme måde 
som ordet spastiker eller spasser er 
blevet brugt i Danmark, og dermed 
må vi nok konstatere, at navne-
skiftet ikke fjerner stigmaet. Men 
det kan være med til at inkludere 
flere, og det giver vores forening 
mulighed for at få fortalt, hvor bred 
diagnosen CP er til en bredere del 
af befolkningen,” mener Mogens 
Wiederholt.

Spastikerforeningen skifter for-
melt navn til CP Danmark i løbet af 
foråret. Ungdomskredsen i forenin-
gen har allerede nu skiftet navn til 
CP Ung, ligesom Spastikerforenin-
gens medlemsblad har skiftet navn 
fra Spastikeren til Magasinet CP.

Foto: Colourbox.
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Et hektisk år for 
 rådgivere og bisiddere
Dansk Handicap Forbund yder rådgivning og støtte til medlemmer, som har problemer 
med deres sag eller kommunikationen med kommunen. Vi yder faglig rådgivning via 
vores fire ansatte socialrådgivere og personlig sparring og støtte gennem vores frivil
lige bisiddere, som tager ud til medlemmer over hele landet og deltager ved møder hos 
kommunen

I 
2018 HAR VI haft travlt med at 
hjælpe medlemmerne. Der har 
været mere end 1000 henven-
delser om hjælp, og socialråd-

giverne har håndteret 450 udred-
ningssager. Henvendelserne kom-
mer fra 95 kommuner, og dermed 
benyttes tilbuddet af medlemmer 
fra hele landet. 

Skal man nævne en top fem over 
de sagstyper, vi oftest ser, er det i 
nævnte rækkefølge: Støtte til køb 
af bil, borgerstyret personlig assi-
stance, merudgiftsdækning, bolig-
ændringer og hjemmepleje, men 
samtidig får vi, lige i kølvandet af 
top fem, mange henvendelser ved-
rørende følger af reformen af før-
tidspension. Det handler både om 
sygedagpenge 

og dagpengeafklaring, ressource-
forløb og fleksjob. Når rådgivnin-
gen går ind i sagerne, finder vi ofte 
fejl i den kommunale sagsbehand-
ling. Det illustreres ved, at ud af 
de sager, hvor vi kender udfaldet, 
har vi helt eller delvist fået ændret 
sagerne i 2/3 af tilfældene.

Bisidderne
Bisidderne har samtidig haft et 
særdeles travlt år. 33 erfarne bisid-
dere har i løbet af året leveret 852 
frivilligtimer – fordelt på formøder, 
myndighedsmøder og eftermøder 
sammen med medlemmerne. I alt 
har 129 enkeltpersoner fået hjælp 
fra en bisidder. 

Det er med stor tilfredshed, 
at landsfor-

mand Susanne Olsen kigger tilbage 
på rådgivningens og bisiddernes 
indsats i løbet af året. ”Mens vi 
hele tiden arbejder hårdt på at 
opnå politiske forbedringer og fast-
holde en acceptabel retspraksis, så 
er der enkeltmedlemmer derude, 
som akut står med udfordringer i 
deres hverdag. De kompensations-
ordninger, de har behov for, udgør 
fundamentet for deres liv – popu-
lært sagt er det deres arme og ben, 
og disse medlemmer skal vi sim-
pelthen gøre alt for at hjælpe her 
og nu. Jeg glæder mig over, at vi 
får hjulpet rigtig mange, men som 
handicappolitiker bekymrer det 
mig samtidig, at vi finder så mange 
fejl i kommunernes forvaltning. Det 
kalder på politisk handling, og det 
er noget af det, vi har skarpt fokus 
på, for det, vi ser i rådgivningen, 

taler et tydeligt sprog, og det 
bærer vi altid videre til 

det politiske niveau,” 
konkluderer Lands-

formand Susanne 
Olsen. 

 

Bisidderne i Dansk Handicap Forbund har været på farten og hjulpet 
129 medlemmer ved fx at deltage i møder, hvor de har støttet med
lemmerne med en sag. Illustration: Niels Poulsen.
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HANDICAPPARKERING 

Pas på! Højdekrav til 
handicapparkering
Nye højdekrav på parke
ringsskilte udløser bøder

I 
DANSK HANDICAP FORBUND er 
vi blevet kontaktet af et med-
lem, som har fået en bøde for at 
holde på en handicapparkerings-

plads med sin handicapbil og med 
sit handicapskilt i forruden. Alligevel 
blev der udstedt en bøde. Begrun-
delsen for bøden var, at bilen var 
under 205 cm i højden. 

Det havde personen ikke oplevet 
før og fandt reglen besynderlig. På 

skiltet står der: 
”Handicap-

parke-
ring. 

Standsning og parkering kun tilladt 
for køretøjer højere end 205 cm 
med gyldig Handicapparkerings-
kort. Handicapparkeringskortet skal 
være placeret let kontrollerbart i 
for- eller bagrude. Parkering kun 
tilladt i afmærket P-bås. Øvrige 
køretøjer henvises til parkerings-
kælderen. Overtrædelse af regler 
medfører kontrolafgift på kr. 1590,-
pr. døgn.”

Den slags skilte vil der sikkert 
komme flere af i fremtiden i takt 
med, at der skyder nye P-huse op. 
Det med højdekravet skyldes, at 
der opføres parkeringshuse, hvor 
frihøjden typisk er for lav til høje 
handicapbiler med lift. Derfor re-
serverer parkeringshusene nogle få 
udendørspladser til de høje han-
dicapbiler, som ikke kan benytte 
selve parkeringsanlægget. Af den 
grund kan en udendørs handicap-
parkeringsplads have et højdekrav, 

som du skal være opmærk-
som på. Så opfordringen 

er: Husk altid at læse 
parkeringsregel-

skiltet meget 
grundigt, in-

den du for-
lader din 

bil. Det 
kan nem-
lig koste 
dig dyrt 
at lade 
være.

FAKTA OM KLAGE-
MULIGHEDER:

Parkeringsklagenævn
Hvis du får en parkeringsbøde, du 
er uenig i, skal du klage til parke-
ringsselskabet. Hvis bøden fasthol-
des, kan du henvende dig til Par-
keringsklagenævnet. Det skal ske 
senest tre måneder efter, at du har 
modtaget bøden, og du skal først 
have klaget til parkeringsselskabet. 
Det koster kr. 175 at klage. Du kan 
kun klage over private parkerings-
selskaber til parkeringsklagenæv-
net. Læs mere på https://www.
parkeringsklagenaevnet.dk/

Direkte henvendelse til eje-
ren
Det kan også sommetider nytte at 
gå til ejeren af et parkeringsareal. I 
Handicap-nyt nr. 1 2017 omtalte vi 
en sag fra et almennyttigt boligsel-
skab i Høje Gladsaxe, hvor et med-
lem havde parkeret sin handicapbil 
på en ordinær parkeringsplads 
ved et besøg hos sin mor, da alle 
handicapparkeringspladserne var 
optagede, og fik en bøde. Her var 
begrundelsen blandt andet, at hans 
bil blev betragtet som en varevogn, 
og parkeringspladserne var kun til 
personbiler. Den bøde annullerede 
boligselskabet efter henvendelsen 
og ændrede dernæst sine parke-
ringsregler.

Af Bente Rødsgaard

Her er skiltet, som er opstillet ved 
Bruuns Galleri i Aarhus. Den sorte bil er 

heller ikke høj nok til at holde udenfor 
Bruuns Galleri, men den holdt der hel

digvis kun for fotografiets skyld til denne 
artikel. Privatfoto. 
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Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.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.
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Gangbesværet  
”vælter” rundt i Metroen
Metroen i København har en god tilgængelighed, da den 
er niveaufri og let at komme ind og ud af, ikke mindst for 
kørestolsbrugere, som er meget glade for Metroen. Men 
gangbesværede har flere vanskeligheder, end godt er

H
ANDICAPNYT ER TAGET 
på besøg hos Tina Weber i 
Kastrup, som har benyttet 
Metroen siden dens start 

i 2002. Hun er glad for Metroen, 
ikke mindst da den blev forlænget 
til lufthavnen, som hun bor tæt på. 
Hun kører med Metroen et sted 
mellem to og seks gange dagligt, 
hun er skolelærer og arbejder tæt 
på Nørreport Station og er med i 
handicaprådet i Tårnby kommune. 
I de senere år er hun blevet gang-
besværet, og lige for tiden kan hun 
kun gå med to krykstokke. I alle åre-

ne har hun været i dialog med Me-
troen dog med ganske få resultater. 
Ifølge hende lytter Metroen til kritik, 
men de handler ikke derefter.

”Jeg er superglad for Metroen, 
og den er på mange måder det 
bedste, der er sket for København, 
siden vi fik træk- og slip toiletterne 
i det forrige århundrede. Men når 
det er sagt, så synes jeg, at der er 
mange ting, der godt kunne være 
bedre.”

Meget små skilte 
En af de ting, som hun synes er 

meget ringe, er skiltningen for 
mennesker med handicap, barne-
vogne og passagerer med kufferter.

”I Metroen er der sat ganske små 
skilte op, der viser pladser til fx 
mennesker med handicap.  Der er 
ikke nogen skilte ved dørene, så 
man ved ikke, hvor man skal gå el-
ler køre ind. Skiltene inde i selve 
Metroen er der ingen, der ser, og 
så sætter folk sig på en handicap-
plads, og så må jeg bede dem om 
at rejse sig. Det gør folk også, men 
oftest kun ved henvendelse. Vi 
passagerer må hele tiden opdrage 
hinanden, tydelig skiltning kunne 
afhjælpe nogle af problemerne.”

”Folk klumper sig sammen foran 
dørene, fordi de er bange for ikke 
at komme af eller blive adskilt fra 
deres børn. Jeg kan ikke gå, før 

TRANSPORT Af Bente Rødsgaard

Der er ikke mange skilte i Metroen. 
Pressefoto. Metroselskabet. 

Ditte Vanlende.
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Metroen holder stille, og dørene er 
ikke åbne ret længe af gangen. Når 
jeg sidder med mine krykstokke, 
bliver jeg nødt til at spørge dem 
omkring mig, hvornår de skal af. 
Alt skal times med dem omkring 
mig. Læg dertil at man tit kæmper 
med både cyklister og barnevogne. 
Tydelig skiltning kunne afhjælpe 
nogle af problemerne.” 

Metropendlernes talsmand
Tina Weber har haft en del kritiske 
indlæg om Metroen i fx Amagerbla-
det, og det har afstedkommet, at 
hun har fået mange henvendelser, 
så de utilfredse daglige brugere 
har oprettet en Facebookgruppe, 
hvor Tina Weber er blevet Metro-
pendlernes talsmand.

For nyligt var Tina Weber til fore-
træde for Folketingets Transportud-
valg om at være pendler i Metroen.

”Man har kun ni minutter til at 
tale sin sag til et foretræde, og 
politikerne taler også, så tiden er 
meget knap. Jeg fortalte om at 
være pendler, og hvordan Metroen 
efter 16 år er ved at være nedslidt. 
Der er oftere problemer med dø-
rene, og gulvene og perronerne er 
meget glatte, når de er våde. Når 
en dør på en station er blokeret, så 
er der ikke nogen information om 
det.  Når Cityringer åbner i 2019, 
så har politikerne besluttet, at der 
skal indføres et kvalitetstillæg, 
Det vil koste 1,60 kr. at køre med 
Metroen i myldretiden og 1,28 kr. 
uden for myldretiden. Og der skal 
andre standere op kun til brug for 
Metroen. Det vil forvirre kunderne 
med flere standere. Tillægget er 
urimeligt, da vi har betalt skat, og 
Metroens anlægspris bør ikke læg-
ges over på passagererne.  Jeg ved 
ikke helt, hvad der kom ud af fore-
trædet, men en politiker sagde, at 
han ville undersøge det med kvali-
tetstillægget og Metrostandere,” si-
ger Tina Weber, som forsætter med 
at gøre opmærksom på kundernes 
oplevelser.

Der er meget små 
skilte i Metroen, som 
viser, hvor menne-
sker med handicap 
skal sidde. Og der er  
ingen markeringer 

på gulvet inde i Metroen, der viser, 
hvor en kørestol skal holde, eller 
på perronerne. Har Metroselskabet 
planer om at ændre og tydeliggøre 
skiltningen til gavn for kunder med 
handicap?

”Det er rigtigt, at piktogrammer 
og anvisninger kan gøres større 
og tydeligere. Piktogrammerne 
er forbedret i Cityringens tog, så 

de optræder større og med mere 
kontrast. Vi ønsker ikke at diktere 
en bestemt placering til folk med 
handicap, men piktogrammerne an-
giver, at nogle sæder er forbeholdt 
dem med gangbesvær. Disse pik-
togrammer er (ligesom dem med 
cykel, barnevogn og kuffert) ment 
som en hjælp til de passagerer, 
som oplever, at deres medpassage-
rer ikke af sig selv er hjælpsomme 
og giver plads. Her kan piktogram-
met give lidt støtte til at bede om 
pladsen, fordi man har ‘førsteret’ i 
følge piktogrammet.” 

Tina Weber er pendlerrepræsentant og daglig bruger af Metroen i København, og 
hun har gjort sig mange iagtagelser. Fra januar 2018 skal alle pendlere have et rej
sekort, og det er ikke let for alle at bruge. ”Jeg var meget glad for mit pendlerkort i 
pap, som jeg kun skulle vise på forlangende. Som det er nu med mine to krykstokke, 
så har jeg mit rejsekort om halsen som et nøglebarn fra 1960erne og sommetider i 
munden. Det er da ikke værdigt,” siger hun. 

Handicap-nyt har kontaktet Metrosel-
skabet for at få kommentarer til den 
rejste kritik:

Foto: Bente Rødsgaard.
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TRANSPORT Af Bente Rødsgaard

Ville det ikke være en 
ide, at dørene var lidt 
længere åbne for af- 
og påstigning. Fx når 
en dør går i stykker, 
så meldes det ikke 

ud, derfor risikerer passagerer med 
gangbesvær ikke at komme af, da 
de først kan gå, når Metroen holder 
stille? 

”Vi arbejder hele tiden på at op-
timere dørenes lukketid, så de ikke 
lukker for hurtigt. Hvis man har et 
særligt behov for, at dørene holdes 
ekstra åbent, fx. hvis man sidder 
i kørestol, eller en hel børnehave 
skal med samme tog, så kan man 
bruge de gule opkaldspunkter, som 
er på perronerne og inde i togene. 
Her får man direkte kontakt med 
kontrolrummet, som kan sørge for 
ekstra holdetid. Opkaldspunkterne 
er placeret i kørestolshøjde af 
hensyn til handicappede, og Metro-
selskabet vil være meget glad for, 
at kendskabet til dem øges blandt 
handicappede, hvis denne mulig-
hed ikke er almindelig kendt.”

Det er politisk beslut-
tet, at der kommer 
et kvalitetstillæg , 
når Cityringen åbner 
senere på året. Det 
er nogle pendleres 

opfattelse, at der opsættes særlige 
Metrostandere, så at der på Metro-
perronerne vil være de velkendte 
rejsekortstandere og nye Metrostan-
dere. Er det korrekt?

 ”Det er en misforståelse, at 
der vil blive opsat særlige rejse-
kortstandere. Det er de samme 
standere som nu, og passagererne 
skal tjekke ind som i dag. Kvali-
tetstillægget betyder dog, at pas-
sagererne ved omstigning skal 
være særligt opmærksomme på 
at tjekke ind igen på metrostatio-
nens standere og ikke fx dem på 
DSB/S-tog stationen ved skifte på 
Københavns Hovedbanegård. Dette 
hjælper vi naturligvis med at gøre 

særligt opmærksom på, når det 
træder i kraft.” 

DSB har et handicap-
panel, og Movia har 
et tilgængeligheds-
forum. Men Metro-
selskabet har ikke et 
sådant brugerpanel 

med repræsentanter for passagerer 
med handicap. Hvorfor ikke?

”Metroselskabet og Hovedsta-
dens Letbane har skam et tilgæn-
gelighedspanel med repræsentan-
ter udvalgt i samråd med Danske 
Handicaporganisationer. Panelet 
konsulteres løbende – både om 
driftsforhold og udformning af nye 
stationer og tog. Derfor undrer 
det os, at eventuel kritik fra Dansk 
Handicap Forbund bringes op på 
denne måde og ikke via medlem-
merne i vores panel.” 

Panelets opgave er ikke at 
behandle klager
Lena Nielsen fra Dansk Handicap 
Forbund var med til en del møder 
inden Metroens start i 2002, men 
efter Metroen åbnede, stoppede 
møderne i det udvalg. Lena Nielsen 
er udpeget af Danske Handicap-
orgaisationer (DH) til et tilgæn-
gelighedspanel, hvor man dels 
arbejder med den nye Cityring dels 
med den kommende letbane. Her 
drøfter man ikke problemer i den 
eksisterende Metro. Der står heller 
ikke noget om tilgængelighedspa-

nelet på Metroens hjemmeside. Så 
kunder med handicap ved ikke, at 
det eksisterer.

”Jeg har været med til alle de 
møder, der er vedrørende Cityrin-
gen og letbanen L3, men jeg kan 
ikke erindre, at vi har diskuteret 
brugererfaringer med den gamle 
Metro, og det fremgår heller ikke af 
referaterne,” siger Lena Nielsen og 
forsætter:

”Hvis vi som DHs repræsentan-
ter i tilgængelighedspanelet for 
Cityringen og Københavns Letbane 
L3 også kan rejse problematik-
ker for kunder med handicap ved 
den gamle københavnske Metro, 
bør den mulighed klart fremgå af 
Metroens hjemmeside. Panelets 
mødefrekvens er meget lav, og 
hvis der reelt skal være mulighed 
for, at kunder med handicap kan 
henvende sig med udfordringer 
og forslag til bedre tilgængelighed 
enten direkte til Metroen eller via 
tilgængelighedspanelets repræ-
sentanter, bør denne mulighed 
udmeldes klart. Og det er selvføl-
gelig vigtigt med en stemning af 
imødekommenhed og lydhørhed; 
at Metroen ikke opfatter kunders 
problemer og henvendelser som 
”kritik”, men tværtimod som en af 
de allervigtigste forudsætninger 
for at kunne udvikle og forbedre 
alle kunders positive oplevelse af 
en ellers fantastisk Metro med bl.a. 
niveaufri adgang fra perron til tog,” 
siger Lena Nielsen. 

?

?

?

Metrotoget kører her tæt på DRs 
Koncerthus. Pressefoto. Metro
selskabet. Peter Sørensen.
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RÅDGIVNING Af Jeppe Kerckhoffs 

Husk den 
INDIVIDUELLE 
VURDERING!
Har du en funktionsnedsættelse, er det meget vigtigt, at 
du er bekendt med det grundlæggende princip om indi
viduel vurdering. Ellers er der risiko for, at du ikke får den 
rette hjælp

A
LLE ER FORSKELLIGE. Der 
findes ikke to mennesker 
i denne verden, som er 
ens. Sådan forholder 

det sig også med funktionsned-
sættelser. Selvom man kigger på 
hinanden og umiddelbart tænker, 
at man er ens, fordi man har den 
samme funktionsnedsættelse, så 
har den altid forskellig betydning 
for forskellige mennesker. Der er 
uendeligt mange vigtige detaljer 
omkring funktionsnedsættelsen, 

og hvordan den påvirker den en-
keltes krop. Herudover er vi også 
forskellige, fordi vores livssituatio-
ner er forskellige. Der er forskel på 
vores familieliv, arbejdsliv, hvor vi 
bor, og hvilke interesser vi dyrker. 
Netop derfor er der også stor for-
skel på, hvilket behov for hjælp vi 
har. Det gælder både hjælpemid-
ler og deres tilpasning, men også 
behovet for personlig og praktisk 
hjælp, BPA, ledsagelse og meget 
mere.

Individuel vurdering er et 
krav
Netop fordi vi har helt forskel-
lige behov, så er eksempelvis 
serviceloven indrettet sådan, at 
afgørelser skal træffes på bag-
grund af en konkret og individuel 
vurdering. Det står helt tydeligt i 
§ 1, og det er et princip, som ikke 
kan afviges. Det hænger sam-
men med det grundlæggende 
kompensationsprincip, som ligger 
under lovgivningen. Når man har 
en funktionsnedsættelse, har man 
ikke de samme muligheder for at 
udfolde sit liv som andre uden 
en funktionsnedsættelse. Ifølge 
kompensationsprincippet skal 
samfundet sikre, at man kan leve 

Alle mennesker er forskellige og 
har vidt forskellige behov.  
Illustration: Niels Poulsen
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en tilværelse på lige fod andre i 
samme alder og livssituation. Og 
det gør man altså i praksis ved at 
kigge grundigt på detaljer om den 
enkelte borgers funktionsnedsæt-
telse og liv, og man kan ikke slå op 
på en liste og se, præcis hvilken 
hjælp forskellige typer af perso-
ner eller funktionsnedsættelser 
udløser.  

Når den individuelle vurde-
ring ’glemmes’
I Dansk Handicap Forbund ser vi 
ofte, at den individuelle vurdering 
enten glemmes eller er mangelfuld. 
Når det sker, så er der ofte tale om 
en forkert afgørelse. Hvis man kla-
ger, vil det typisk føre til, at kom-
munen bliver bedt om at vurdere 
sagen på ny, og hvis oplysningerne 
er til stede, at den ændres.

Kommuner kan lave kvalitets-
standarder for den hjælp, man 
kan få. Det er en slags liste, som 
beskriver, hvad kommunen kan 
tilbyde af hjælp. Her skal man som 
borger være meget opmærksom 
på, at standarden kun er et ud-
gangspunkt. Kommunen skal altid 
undersøge ens unikke forhold, og 

har man et behov, som ligger ud 
over, hvad standarden tilbyder, så 
kan man ikke afvise at hjælpe med 
henvisning til en standard.

Kommunerne indkøber selv 
hjælpemidler, og det er typisk 
dem, som de tilbyder borgeren. 
Men selvom kommunen har ind-
købt et bestemt udvalg af hjæl-
pemidler, så kan der sagtens være 
borgere, som har et behov, der 
ikke kan løses med disse hjæl-
pemidler. Her gælder det samme 
princip. Har man et behov, som 
ikke kan afhjælpes gennem kom-
munens udvalg af hjælpemidler, 
så skal der findes en alternativ 
løsning for borgeren.

I det hele taget tilrettelægger 
kommunen, hvordan man rent 
praktisk tilrettelægger hjælpen på 
handicapområdet, men kommunen 
er ikke lovgiver og kan ikke be-
grænse borgernes ret til en indivi-
duel vurdering.

Det skal du huske
For at lave en individuel vurdering, 
så er der en ting, som er afgørende 
– nemlig alle de små detaljer, som 
kun borgeren kender. Borgeren 

er ekspert i sit eget liv, og selv 
den dygtigste og mest erfarne 
fagperson kan ikke vide, hvordan 
funktionsnedsættelsen påvirker 
og føles for den enkelte borger, og 
fagpersonerne kender heller ikke 
alle de små detaljer om borgerens 
liv, aktiviteter og netværk. Derfor er 
det meget vigtigt, at man er meget 
opmærksom på at få fortalt meget 
grundigt om, hvordan funktions-
nedsættelsen påvirker en, hvordan 
man fungerer henover døgnet 
og sætte ord på ens aktiviteter, 
netværk, uddannelse, arbejde, 
fritidsliv og familie, økonomi- og 
boligsituation. 

Det kan være en svær øvelse at 
få det hele med. Nogle kan have 
gavn af at skrive en logbog over 
behovet, og andre kan have gavn af 
at tale med en rådgiver eller andre 
om, hvor udfordringerne særligt 
findes. Det vigtigste er, at være 
opmærksom på, om afgørelsen 
forholder sig til detaljerne i din 
hverdag og ikke blot henviser til 
kommunens standard. Er du i tvivl, 
kan du rådføre dig med forbundets 
rådgivningsteam eller læse mere i 
DUKH’s ’Praksisnyt’.

Søg hjælp hos forbundets råd

givningsteam tlf. 39 29 35 55.

DUKH  Den Uvildige Konsulen

tordning på Handicapområdet 

(DUKH) udgiver Praksisnyt. Det 

kan du læse på deres hjem

meside. Søg efter Praksisnyt fra 

DUKH: Nr. 30  okt. 2013        

https://www.dukh.dk/
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I
GENNEM DE SIDSTE ti år er socialpolitikken stille og roligt gledet i bag-
grunden til fordel for økonomisk styring og fokus på arbejdsmarkedet 
som svaret på alle problemer.

Socialpolitikken er svær at sætte ind i regneark, og den er svær at 
gøre op i kroner og ører, for først og fremmest handler det om at møde og 
forstå mennesker, hvor de er, og give dem den støtte, som kan give dem li-
ge muligheder. I de senere år er denne grundforståelse stille og roligt gle-
det ud af både politikerne og administratorernes bevidsthed, og resultatet 
er, at vi ser, at en masse mennesker i disse år skubbes ud af fællesskabet 
og efterlades i en passiv tilværelse. 

”Socialpolitikken ser ud til at være erstattet af mantraet om, at beskæf-
tigelsespolitik og indsatser er svaret på alt. Virkeligheden blandt vores 
medlemmer viser, at det ikke passer. Vi tror derfor på, at der er behov for 
at få socialpolitikken tilbage på dagsordenen, fordi det skaber et samfund 
i balance,” siger landsformand Susanne Olsen.

”Det er til alles fordel, at vi behandler samfundets svageste godt, men vi 
udfordres desværre af, at trenden i samfundet i disse år går i en helt an-
den retning. Derfor er det vigtigt at sætte socialpolitiken på dagsordenen 
på Dansk Handicapdag 2019,” lyder det fra Susanne Olsen.

På landkortet her på siden kan du finde din region og se, hvad Dansk 
Handicapdag 2019 har i støbeskeen til dig.

DANSK HANDICAPDAG 2019

 SOCIALPOLITIKKEN, 
DER BLEV VÆK

REGION SYDDANMARK

Dato: Lørdag den 16. marts 2019 kl. 12.00-17.30.

Sted: Arena Syd, Idrætsvej 3, Vamdrup.

 Hovedtaler: Hans Jørgen Møller, medlem af forret-

ningsudvalget i Dansk Handicap Forbund. 

Gæstetaler: Karina Adsbøl, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Pris: kr. 250 pr. deltager.

OBS: Bindende tilmelding til egen lokalafdeling senest den 1. 3. Evt. 

specialkost oplyses ved tilmelding.

DANSK HANDICAPDAG 2019 Af Mads Stampe
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REGION MIDTJYLLAND

Dato: Lørdag den 16. marts 2019 kl. 12.30-17:00.

Sted: "Gildesalen", Bytoften 73, 7400 Herning. 

Hovedtaler: Rikke Kastbjerg.

Pris: kr. 250 pr. deltager. 

OBS: senest den 1. 3. til Jeannette Ågård Andersen, tlf. 61 67 09 93, eller 

på mail: jeannetteaagaard@gmail.com. Ledersager/hjælper er gratis.

REGION HOVEDSTADEN, 
BORNHOLM

Dato: Lørdag den 16. marts 2019 kl. 

12.30-16.30.

Sted: Sagahuset, Sagavej 2, Rønne.

Hovedtaler: Erna Christensen.

Pris: kr. 120 pr. person.

OBS: Tilmelding til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 

04, senest den 13. 3. Der vil være lotteri.

REGION SJÆLLAND

Dato: Lørdag den 16. marts 2019 kl. 12.00-

18.15.

Sted: Herlufmaglehallen, Hal 2, Ravnstrupvej 

1, 4160 Herlufmagle.

Hovedtaler: Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap 

Forbund.

Pris: Pris pr. deltager kr. 285.

OBS: Samlet tilmelding fra afdelingerne i regionen senest 

den 28. februar til Bente Olsen pr. mail: bente.norne@out-

look.dk. Efter tilmeldingsfristens udløb vil lokalformændene 

modtage en faktura på beløbet for alle de tilmeldte samt 

indbetalingsoplysninger. Hver afdeling medbringer desuden 

seks gevinster af kr. 75. Gavekort skal være landsdækkende.

HANDICAP NYT 1 - 2019   •   53



MERUDGIFTER Af Bente Rødsgaard

MANGE FEJL I SAGER OM MERUD-
GIFTER TIL BØRN MED HANDICAP

Fejl kan næppe helt undgås i et samfund. Men der er på
faldende mange fejl i sager om merudgifter til børn

D
ER ER MANGE udgifter 
forbundet med at være 
forældre til et eller flere 
børn. Men hvis et barn har 

et handicap, betyder det endnu fle-
re udgifter. Det skyldes, at et barn 
med handicap ofte skal transporte-
res i bil, hvor et barn uden handicap 
kan cykle.  Et barn med handicap 
kan have også have brug for fysio-
terapi, specielt tøj, og der kan være 
brug for mange engangsvaskeklude 
og engangshandsker. Hvis barnet 
går til handicapidræt kan der også 
være øgede udgifter forbundet med 
det, da barnet måske skal transpor-
teres langt for at komme til handi-
capidræt i en tilgængelig hal. For at 
kompensere en familie med et barn 
med handicap kan man efter servi-
celovens paragraf 141 søge om at 
få dækket sådanne merudgifter.

Det er kommunerne, der behand-
ler ansøgningerne, og hvis foræl-
drene er uenig i afgørelsen, så kan 
de klage til Ankestyrelsen. Sidst-
nævnte udgiver tal fra hele landet 
fordelt på kommuner om afgørelser 
på de forskellige love.

Hvis man ser på tallene for anke-
sager vedr. § 141 fra alle landets 

kommuner, så er der forskelle, dels 
i hvor mange, der klager, og dels 
i hvor mange, der får medhold. 
Generelt må man konkludere, at 
det ikke er helt omsonst at klage.  
Det er ikke usædvanligt, at en sag 
hjemvises, fordi sagen er mangel-
fuldt belyst, og kommunen derfor 
skal se på den igen, eller at udfal-
det ændres.

Eksempler fra 2017
I København var der 78 klager, 45 
af sagerne stadfæstede Ankestyrel-
sen, det vil sige, at kommunen fik 
ret i sin afgørelse, men otte sager 
blev ændret eller ophævet, og 19 
blev hjemvist, det vil sige, at kom-
munen skulle se på de sager igen 
og få dem bedre belyst, og seks 
klager blev afvist. 

I Ringsted var der 17 klager, hvor 
kun fem blev stadfæstet, syv blev 
ændret eller ophævet, to hjemvist, 
og tre blev afvist.

I Esbjerg var der 30 klagesager, 
11 blev stadfæstet, to ændret eller 
ophævet, 15 hjemvist og to afvist.

I Kolding var der 35 klager, 13 
blev stadfæstet, seks ændret eller 
ophævet, 13 hjemvist og tre afvist.

Kun toppen af isbjerget
Handicap-nyt har talt med Gitte R. 
R Nielsen, næstformand i Forældre-
kredsen i Dansk Handicap Forbund, 
om tallene.

”De tal er kun toppen af isbjer-
get. Når jeg taler med forældre 
med børn med handicap, så siger 
de, at de fx tror, at et afslag ikke 
er korrekt, men de magter ikke at 
klage. Hvis alle, der mente, at der 
var noget galt, klagede, så ville tal-
lene være anderledes, der er jeg 
overbevist om,” siger Gitte R. R. 
Nielsen.

Jeppe Kerckhoffs, afdelingsleder 
af rådgivningen i Dansk Handicap 
Forbund, har denne opfordring.

”Hvis man har fået et afslag og er 
i tvivl om, hvad man skal gøre, er 
det en god ide at kontakte forbun-
dets rådgivning og få os til at se på 
sagen. Det allervigtigste i en sag er, 
at få fakta grundigt beskrevet, og 
det er ofte det, som kommunerne 
glemmer, derfor både ændres og 
hjemvises mange sager i Ankesty-
relsen,” siger Jeppe Kerckhoffs.

Du kan se alle tallene på Han-
dicap-nyt EKSTRA for alle landets 
kommuner. Både for 2017 og tre 
kvartaler af 2018. De mange tal er 
fremskaffet af Peter Klitgaard, med-
lem af Handicap-nyts Faktagruppe. 

Ved deadline var der op-
gjort tre kvartaler af 2018 
på landsplan vedr.  § 141

Klagesager: 1121

Stadfæstelse: 632

Ændring/ophævelse: 99

Hjemviste: 312

Afviste: 80
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Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund · Tlf: 39 29 35 55

DHF sommerhuse 2019

Jylland: Klitrosen
”Klubhuset” Klitrosen udlejes som 
sommerbolig i perioden fra den 22. 
maj til den 19. august 2019. Huset 
er på 170 m2 med køkken og op-
vaskemaskine. Der er to baderum 
med bruser og toilet, hvor det ene 
er handicapegnet. Der er 10 boks-
senge og to el-hospitalssenge. Der 
er dyner og puder til alle senge og 
en badebænk på badeværelserne. 
Der er intranet, TV og indlagt fælles 
antenne, stereoanlæg, kaffema-
skine, porcelæn til 80 personer og 
fjernvarme. 

Huset ligger på markvej 121A. 
Der er telefon (98 44 24 97) og 
postkasse. Huset er handicapegnet 
med stor parkeringsplads og lille 
have. Man skal selv medbringe lin-
ned, håndklæder, viskestykker og 
andre hjælpermidler efter behov.

  Prisen er kr. 2.500 fra uge 22 til 
uge 33, kr. 1.000 skal betales i de-
positum ved leje fra aftalens start. 
Restbeløbet skal betales senest 30 
dage før lejemålets begyndelse. 
Derudover betales der for forbrug 
af vand: kr. 75 pr. m3. El: kr. 3,00 
pr. kw. Desuden betales kr. 400 for 
slutrengøring, som ikke kan fravæl-

ges. Har man hund med, koster ren-
gøring yderligere kr. 200. Lejemålet 
er fra mandag kl. 15.00 til mandag 
ugen efter kl. 12.00.

Henvendelse: Pr. post eller pr. 
e-mail: dhfskagen@dlegtele.dk til 
Lisbeth Hansen, Markvej 145, 9990 
Skagen, tlf. 22 53 40 73.

Jylland: Sommerhuse i Hals 
til leje hele året!
I Nordjylland tæt på Limfjorden lig-
ger Dansk Handicap Forbunds fire 
sommerhuse. Husene er bygget og 
indrettet specielt med henblik på, 
at personer med bevægelseshan-
dicap kan holde ferie der. Husene 
har fem sovepladser fordelt på to 
soveværelser og en stue. Husene 
ligger samlet på et større grund-
areal og har en stor, fælles have. 
Hvert enkelt hus har desuden egne 
terrasser og havearealer. Husene 
har en hæve/sænkeseng og alle 
husene har toiletstole og et stort 
funktionelt badeværelse. Som-

merhusene ligger få hundrede 
meter fra vandet og med egen 
private flisebelagte sti til stranden. 
Selve grunden, som er en stor 
naturgrund, ligger på en lille som-
merhusvej med egen indkørsel og 
parkeringspladser foran husene. 
Der er ca. to km. ind til byen Hals, 
som rummer indkøbsmuligheder 
og cafeer. Priser i 2019: Udlejning 
uden for højsæson pr. uge. For DHF 
medlemmer: kr. 2.200. Ej medlem-
mer kr. 2.700. Udlejning i højsæson 
pr. uge (høj sæson = påskeugen 
samt uge 25 til og med uge 34). 
For DHF medlemmer kr. 3.200. Ej 
medlemmer kr. 3.700. I højsæson 
udlejes kun på ugebasis. Slutren-
gøring kr. 400 er obligatorisk samt 
afregning for el. Kontakt Willy 
Øgaard på tlf. 22 96 93 80 eller på 
mail: willyoegaard@stofanet.dk for 
at bestille et sommerhus eller høre 
mere. På vores hjemmeside kan du 
se en video med husene.


