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Vi skaber muligheder, hvor du troede, 
der ingen var!

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

Mikkels opråb er: 

Jeg vil have flere eventyr, 
og mere rock’n roll!!
Og plads til forskel! 
Ikke kun i teorien, men også i praksis. 

Mikkel efterlyser et samfundsmæssigt 
åbent, tolerant og skabende syn på livet. 
De politiske hensigtserklæringer 
skal følges op med handling, drive, 
knofedt og viljen til at tænke nyt. 

Mikkel har noget at have det i. 

Gentagne gange i eget liv, har han ageret foregangsmand 
for dét, som uvidende betragtninger kan forfalde til at tro, 
er umuligt.

Mikkel lykkes med at handle på sit drive og skabende syn på 
livet. I 2001 rejste han til Liverpool, og studerede til skuespiller. 
Sidste år fejrede vi hans plade-release med hans nye album 
”Built for Comfort” – han er nemlig også musiker. Og nu går 
rygtet, at han går efter at interviewe B.S. Christiansen om dét 
med viljen til at lykkes.

 - Mikkel Lund, Borger i Din Hjælperordning
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 ”Vi har medlemmer, som føler, at de skal forsvare den 
hjælp, de har ret til, når de møder kommunen.

Bro i dis fra Kær 
Vestermark.  
Pressefoto. 
 Sønderborg 
 Kommune.

KÆR VESTERMARK PÅ ALS SATSER 
PÅ AT VÆRE FOR ALLE.

EN TILBYGNING TIL NYBORG SLOT ER STOPPET PÅ GRUND AF KLAGER.

LANDSFORMAND SUSANNE OLSEN 
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Djurslands Folkehøjskole har siden 
2002 tilbudt højskoleophold og STU til 
elever med udviklingshæmning og andre 
handicap.

Livet på højskolen er kendetegnet ved socialt 
samvær, interesse for livet og verden, og 
stor rummelighed i forhold til elevernes 
individuelle behov. Vi har fokus på praktiske 
fag, modning og selvstændighed og det er 
ikke en forudsætning at kunne læse. 

Vi ser på det hele menneske 
– ikke på handicappet
Vi skaber et trygt univers, hvor man kan 
være sikker på, at der er nogen til både 
at skubbe bagpå, hvis der sker for lidt, og 
nogen til at gribe, hvis der sker for meget.

Hvad enten det er første gang du skal 
hjemmefra, at det handler om at komme 
videre fra efterskole/STU, eller at få nye 
impulser og kontakter, så er højskolen en 
oplevelse i særklasse!

Vores populære sommerkurser
På vores to 14-dages sommerkurser er der 
hver uge et tema: Kunsthåndværk, Musik, 
Teater, Cirkus, Dans, eller Country & 
Western. Sammen med 60 andre kursister 
får du to uger med fuld fart på, hvor mange 
vender tilbage år efter år!

Forårs- og efterårsholdene er 
længere med god tid til udvikling 
Her vælger du blandt vores 3 linjefag: 
Musik, Kunst og Friluftsliv, og kombinerer 
med de valgfag der interesserer dig, for 
eksempel slankelinjen, iPad i hverdagen, 
design, værkstedsfag eller gourmetmad. 

Der er også mulighed for at tage med på 
studierejser til Sverige eller Grækenland. 

Vælg mellem ophold på 5, 12 eller 24 uger.

Se datoer og mere info 

på www.djfh.dk eller 

ring på 87 52 91 20

KOM I BEDRE FORM · FIND NYE VENNER · BLIV SET OG HØRT · HA’ DET SJOVT

Tag på højskole!

Drammelstrupvej 15  •  Tirstrup  •  8400 Ebeltoft  •  Tlf. 87 52 91 20   •  www.djfh.dk • post@djfh.dk
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HVAD HAR VI LÆRT?

I december havde ’det virtuelle forsam-
lingshus’ sin debut. Under de varme 
lamper blev der ved det første arrange-
ment talt om handicaphistorien, og ved 
det andet arrangement var det fælles 
banko med deltagelse af medlemmer fra 
hele landet. Vi oplevede det som en stor 
succes, at vi kunne være sammen med 
medlemmerne om relevante emner på 
en helt ny og nærværende måde.

Det er tankevækkende, at denne type 
online-arrangementer samler lige så 
mange, som når vi hvert andet år afhol-
der forbundets kongres. I de tilbage-
meldinger, vi har fået, står centralt, at 
alle deltagere oplevede et nærvær og et 
fællesskab, som vi ikke har kunnet etab-
lere før COVID-19 gav os skubbet til at 
arbejde på nye måder.

Samtidig har situationen gjort, at vi er 
blevet meget hurtige til at samle tillids-
valgte og andre interessenter til online-
møder, hvor vi får en meget værdifuld 
mængde viden at arbejde med – ligesom 
vores repræsentanter fra hele landet 
pludselig har opnået et langt tættere 
samarbejde på tværs af geografi og inte-
resser. 

Samtidig er mødeaktivitet og inddragel-
sen af tillidsvalgte, vil jeg påstå, i dag 
langt højere, end før COVID-19 ramte os. 
Paradoksalt nok ser vi, at selvom mange 
enkeltpersoner føler sig isolerede, så har 
vi som forbund oplevet, at situationen 
har skubbet til en udvikling, som har 
styrket forbundet og placeret os i en helt 
anden situation, end den vi var i for bare 
et år siden.

Jeg er personligt fortaler for, at enhver si-
tuation skal ses som et vigtigt element i 
en løbende udviklingsproces, som vi skal 
lære af. Og når vi skal lære, så vil vi være 
klar til at kigge indad og forandre der, 

hvor vi hver især kan. I en situation, som 
den vi står i, så vil det være – i bare iver 
– fristende at kaste sig ud i forandringer, 
som kan vise sig ikke at være bæredyg-
tige og realistiske – eller omvendt at sige 
at nu skal alt være, som det var før. Ver-
den vil forandre sig, når vi kommer ud af 
pandemien, og vi skal lande vores udvik-
ling og ambitioner et sted, hvor vi kom-
binerer, 'det, vi var' med 'det, vi gerne vil 
være' på den anden side af pandemien.

Derfor tror jeg, vi må analysere, hvor det 
giver mening at forandre, og hvor vi vil 
søge tilbage imod det kendte, men frem 
for alt – hvordan kan vi kombinere?

Hvornår giver det mening at mødes fy-
sisk, og hvornår er det lige så effektivt at 
mødes online? Det kræver, at vi tænker 
mere grundigt over formålet.

Skal vi udvikle noget kreativt sammen? 
Har vi behovet for at danne relationer, 
som man kun kan det i et fysisk møde? 
Eller har vores møde til formål at koor-
dinere, hente konkret viden eller aftale 
bestemte forhold? Svarene er afgørende, 
når vi fremover skal tilrettelægge vores 
måde at være sammen på.

Det er mit store ønske, at 2021 bliver et 
år, hvor vi omsætter det, vi har lært til en 
udvikling, som for alvor flytter handicap-
bevægelsen markant fremad. De sidste 
mange måneder har givet mig troen på, 
at det kan lade sig gøre, og jeg glæder 
mig usigeligt meget til at flytte handicap-
bevægelsen ind i fremtiden – og øvelsen 
indledes med, at vi alle spørger os selv – 
’hvad har vi lært?’

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VIDSTE 
DU, AT?
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Evald Krog fhv. formand for Muskel-
svindfonden er død. Lægerne fortalte 
hans forældre, at han kun ville leve i 
få år. Men de tog heldigvis fejl. Evald 
nåede at fylde 76 år, før han døde i 
sit hjem efter et aktivt og begiven-
hedsrigt liv. Han var iværksætter og 
landskendt for at have taget initiativ 
til at skabe Muskelsvindfonden, Grøn 

Koncert og Musholm Feriecenter for 
nu blot at nævne nogle få ting. Du 
kan læse hans nekrolog på Muskel-
svindfondens hjemmeside. https://
muskelsvindfonden.dk/nyheder/
nekrolog/

Borgerforslaget ”Handicapområdet 
skal væk fra kommunerne” opnåede 

Vaccinerne rulles ud over  landet
2021 bliver året, hvor vaccinerne 

mod COVID-19 rulles ud efter en 

ganske bestemt prioriteret ræk-

kefølge. Der er defineret en række 

grupper, som ud over mennesker på 

plejehjem fx omfatter modtagere af 

personlig og praktisk hjælp over 65 

år, bestemte aldersgrupper og perso-

ner, som på grund af deres sygdom 

er særligt udsatte. Hertil kommer 

sundhedspersonale og andre i kriti-

ske funktioner, som vil komme i be-

tragtning via deres arbejdsgiver.

Sundhedsstyrelsen har løbende 

udsendt materiale, som beskriver 

hvilke grupper, der prioriteres, men 

der lå ved redaktionens afslutning 

ikke præcise planer for de enkelte 

faser.

Dansk Handicap Forbund har 

sammen med de øvrige handicap-

organisationer lagt pres på for at få 

handicaphjælperne omfattet af det, 

der kaldes kritisk funktion. Mange 

borgere med hjælpeordningen BPA er 

særligt udsat for smitten og udsættes 

for risici, når mange forskellige hjæl-

pere kommer i deres hjem. Derfor har 

det været afgørende for os, at hjæl-

perne omfattes. Vi glæder os over, at 

det endte med at blive tilfældet.

Hjælperne vil blive omfattet af 

vaccinationer via arbejdsgiverfor-

eninger eller -firmaer. For de bor-

gere, som selv er arbejdsgivere på 

deres ordning, henviser vi til kom-

munen for nærmere vejledning. 

Der er forskel på, om der er tale 

om vaccinationer til hjælperne, eller 

om man ønsker viden om vaccina-

tion på baggrund af sin diagnose. 

Vi er oplyst om, at man vil modtage 

information via e-boks og for digitalt 

fritagede via brevpost.

Desuden kan der søges vejled-

ning både hos de behandlings-

steder, man er tilknyttet, hos egen 

læge og hos kommunerne, men da 

det er et enormt program, der skal 

rulles ud, og myndighederne lige 

nu er under stort pres, opfordrer 

vi medlemmerne til at orientere 

sig på sundhedsmyndighedernes 

hjemmesider. Vores rådgivere tager 

desuden gerne en drøftelse med 

medlemmerne ud fra deres indivi-

duelle situation.

Foto: Colourbox.
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sine 50.000 støtter kort før jul, og at 
det derfor nu skal debatteres i Folke-
tinget?

Der er indgået en boligaftale i Folke-
tinget for årene 2021-2026, som skal 
øge indsatsen med bedre tilgæn-
gelighed i den almene boligsektor. 
Frem mod 2026 investeres der knap 

4,8 mia. kr. til forbedret tilgængelig-
hed svarende til et årligt gennemsnit 
på godt 792 mio. kr. Det skønnes at 
forbedre tilgængeligheden i 7.900 
almene boliger.

12.000 sundhedsmedarbejdere 
skal blive lettere at forstå. Samt-
lige læger, sygeplejersker og so-

cial- og sundhedsassistenter skal 
på kursus i at kommunikere med 
patienter og pårørende på de syd-
danske sygehuse. Kurset skal for-
bedre kommunikationen mellem 
patienterne og medarbejderne, så 
begge parter undgår misforståel-
ser. Det besluttede regionsrådet i 
september 2020. 

Find en at tale med på 
 SnakSammen.dk

2020 har været et år præget af CO-

VID-19, restriktioner, afstande og 

social isolation. Alt for mange har 

siddet alene og med i forvejen cirka 

350.000 danskere, der føler sig en-

somme, er der brug for en indsats og 

opmærksomhed på området.

Røde Kors har derfor sammen med 

onlinefællesskabet Boblberg etable-

ret SnakSammen, som er et tilbud til 

alle danskere, og det er nemt at gå til.

Det hele foregår online på hjem-

mesiden www.snaksammen.dk, hvor 

frivillige sidder klar ved computeren 

og via et videolink taler med dig el-

ler en af de andre, der kunne have 

lyst til at få et frisk pust ind i stuen. 

Emnerne kan være mange, og der er 

plads til både stort og småt, glæder 

og sorger og grin og gråd.

I SnakSammen booker du selv en 

ledig tid hos en frivillig, og når tids-

punktet for online-samtalen starter, 

åbner et samtalerum, hvor du og den 

frivillige kan se hinanden og starte 

samtalen. Det kræver ingen særlig 

teknisk kunnen eller installerede 

programmer, og på SnakSammen kan 

der benyttes både smartphone, tablet 

og pc.

SnakSammen er for alle: Det er for 

dig, der føler dig ensom i det daglige, 

men også for dig, der måske kun mo-

mentvis mangler en at tale med. 

Kunne du tænke dig at tale med en 

af de mange frivillige i SnakSammen 

er første samtale kun få klik væk. Be-

søg www.snaksammen.dk og tilmeld 

dig.

Foto: Colourbox.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Ny dato 
for Health 
&  Rehab 
 Scandinavia 
16.-18. 
 november 
2021

Health & Rehab Scandinavia 

- messen for hjælpemidler og 

velfærdsteknologi skulle være 

afholdt i Bella Center i Kø-

benhavn i maj 2020, men blev 

aflyst og rykket til april 2021, 

men da corona-pandemien 

langt fra er forbi, så er messen 

rykket til november.

Messen er den største skan-

dinaviske fagmesse, hvor man 

kan opleve det nyeste inden 

for hjælpemidler, sundheds- og 

velfærdsteknologi, rehabilite-

ring samt pleje- og hospitals-

udstyr. Dansk Handicap For-

bund deltager også på messen.

Sæt kryds i kalenderen. 

Health & Rehab Scandinavia 

2021 afholdes fra den 16. - 18. 

november 2021. Læs mere 

https://www.health-rehab.dk/

Træning giver 
 sclerosepatienter 
færre attakker

Det nytter at hoppe i træningstøjet, 

også for patienter med multipel 

sclerose (MS). En ny undersøgelse 

fra Aarhus Universitet viser, at kon-

ditionstræning reducerer antallet 

af attaks. I årtier blev personer med 

MS ellers rådet til at undgå træning 

for at forhindre træthed, og fordi 

deres symptomer nogle gange blev 

midlertidigt forværret. I dag bliver 

træning derimod anbefalet, og er en 

del af de fleste MS-patienters reha-

bilitering. 

Forskningsresultat fra Aarhus Uni-

versitet viser, at antallet af attaks 

med al sandsynlighed falder, hvis 

sclerosepatienter dyrker systema-

tisk, højintens og længerevarende 

konditionstræning. De patienter, der 

deltog i forsøget, havde ingen attaks 

i perioden, hvilket var uventet og må 

gentages i fremtidige studier, fortæl-

ler forskerne bag. Det skriver Aarhus 

Universitet i en pressemeddelelse.

86 patienter i alderen 18 til 65 år 

med MS deltog i undersøgelsen. 43 

af dem trænede intensivt i 24 uger – 

to gange om ugen, hvor de cyklede, 

roede og brugte crosstrainer - resten 

levede videre som sædvanligt. Un-

dersøgelsen viste, at de 24 ugers 

træning ikke havde nogen effekt på 

den totale hjerneatrofi, som er tab af 

nerveceller, der leder til hjernesvind.

Til gengæld havde træningen en 

positiv effekt på patienternes kondi-

tal. Da MS-patienter generelt er min-

dre fysisk aktive end den generelle 

befolkning - og i dårligere form - er 

dette med til at sætte en streg un-

der, hvor vigtigt det er, at de træner 

med høj intensitet, siger forskerne 

bag undersøgelsen.

I Danmark lever over 16.500 men-

nesker med diagnosen MS. Af disse 

er cirka to tredjedele kvinder.
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Forskningsprojekt 
undersøger om 
 Covid-patienter 
kan indlægges i 
eget hjem
Corona-pandemien har vist, at 

sundhedsvæsnet verden over skal 

tilpasses håndtering af infektionssyg-

domme i en hidtil uset grad. Derfor 

undersøger Sjællands Universitetsho-

spital og Nordsjællands Hospital sam-

men med svenske og norske partnere, 

hvordan patienter med COVID-19 

sikkert og forsvarligt kan indlægges i 

deres eget hjem.

”Det er en generel udvikling i vores 

sundhedsvæsen, at vi arbejder på at 

få behandlinger tæt på patientens 

eget hjem. Vi har arbejdet med hjem-

medialyse, hjemme-IV-behandling og 

andre lignende komplekse behand-

lingsforløb. Det er derfor oplagt at 

prøve også at få denne gruppe hjem. 

Patienten får mere frihed i egne, van-

te omgivelser og sundhedspersonalet 

vinder mere tid til at tage sig af de 

patienter, som har allermest brug for 

det,” siger Lothar Wiese, specialean-

svarlig overlæge på Medicinsk Afde-

ling på Sjællands Universitetshospital 

i en pressemeddelelse.

Hjemmeindlæggelse af Covid-19 

patienter vil ikke blot være en fordel 

for patienterne, men det vil også give 

mulighed for bedre behandlinger, for-

tæller folkene bag undersøgelsen.

”Kan vi begynde at indlægge pa-

tienter med COVID-19 eller andre 

smitsomme infektioner i eget hjem, 

vil det gøre os i stand til at tilbyde 

patienterne en bedre behandling, 

håndtere behandling af virusinfektio-

ner mere effektivt og hjælpe med at 

skærme andre sårbare patientgrup-

per, som har behov for behandling,” 

siger Thea Kølsen Fischer, Forsknings-

chef og overlæge på Nordsjællands 

Hospital og professor på Københavns 

Universitet. Thea Kølsen Fischer har 

udtænkt konceptet med indlæggelse 

af patienter med COVID-19 i eget 

hjem.

Forskningsprojektet startede i 

januar og vil løbe i cirka 1,5 år. Pro-

jektet vil i første fase teste konceptet 

”indlæggelse i hjemmet” under kon-

trollerede forhold på raske forsøgs-

personer på tre af de fire deltagende 

sygehuse for at se, hvordan udstyr, 

omgivelser og kontakt med persona-

let fungerer.

Ret til udvidet 
sorg orlov, hvis 
man mister et 
barn, er trådt i 
kraft
1. januar 2021 trådte den nye 

lov om ret til udvidet sorgorlov 

i kraft. Loven betyder, at begge 

forældre har mulighed for at 

holde sorgorlov med dagpenge 

i op til 26 uger, såfremt man 

mister sit barn fra 22. gravidi-

tetsuge, og frem til barnet fylder 

18 år. Samtidig skal man opfylde 

de almindelige betingelser for at 

få dagpenge efter barselsloven, 

bl.a. kravet om at have en vis til-

knytning til arbejdsmarkedet.

Loven gælder for begge foræl-

dre - uanset om de er biologiske 

forældre eller adoptivforældre.  

Efter de gamle regler havde 

forældre ret til orlov i 14 uger 

med dagpenge, såfremt man mi-

stede sit barn inden den 32. uge 

efter fødslen.

Der findes yderligere informa-

tion og vejledning om sorgorlov 

samt kontaktoplysninger til 

Udbetaling Danmark via www.

borger.dk/sorgorlov.

Foto: Colourbox.

Illustration: Colourbox.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Hver tiende opkald til Demens-
linien er klager over plejehjem
Alt for ofte er forholdene på de 

danske plejehjem så kritisable, at de 

pårørende frygter for deres kæres ve 

og vel på plejehjem. Faktisk sker det 

hver uge, at Alzheimerforeningens 

Demenslinie modtager opkald om 

forhold på plejehjem, der er så kriti-

sable, at pårørende ønsker at klage. 

Det viser en ny analyse fra Alz-

heimerforeningen, der er baseret 

på næsten 27.000 opkald til for-

eningens rådgivende Demenslinie 

de sidste ti år. Hver fjerde opkald 

handler om plejehjem, og i hver 

tiende af disse drejer det sig 

om en klage, fx over mangelfuld 

sundhedsfaglig behandling eller 

alvorlige svigt i den basale pleje og 

omsorg.

Det skriver Alzheimerforeningen 

på deres hjemmeside.

Ifølge analysen handler en over-

vejende del af klagerne netop om 

mangelfuld sundhedsfaglig behand-

ling og omsorgssvigt, samt mang-

lende faglighed og kompetencer hos 

personalet på plejehjem.

Er du interesseret i at læse hele 

rapporten, har vi lagt link ind til den 

på Handicap-nyt EKSTRA.

Gratis telefonrådgivningslinje til par 
Center for Familieudvikling står 

bag en ny telefonlinje, hvor frivil-

lige psykologer, terapeuter og 

andre fagfolk står til rådighed. 

Intentionen er lave en linje, som 

kan blive de voksnes pendant til 

Børns Vilkårs Børnetelefonen.

Mattias Stølen Due, der er 

psykolog og direktør hos Center 

for Familieudvikling, udtaler i en 

pressemeddelelse: ”Vi ved fra 

forskning, at vores parforhold 

er det, der har størst betydning 

for vores trivsel. Samtidig ved vi 

desværre også, at mange af os 

har svært ved at få det til at fun-

gere. Vi håber, at vi med dette til-

bud kan motivere flere danskere 

til at række ud efter hjælp, støtte 

og inspiration til den relation, 

som betyder så meget for os. Og vi 

håber, at folk vil gøre det, før proble-

merne har vokset sig for store.”

Undersøgelser viser, at kun fem 

pct. af den danske befolkning, har 

opsøgt professionel hjælp til deres 

parforhold. Den lave andel skyldes 

muligvis, at parterapi er dyrt og 

grænseoverskridende for mange. Det 

er ikke meningen, at Partelefonen 

skal erstatte parterapi, men at den 

kan være en relevant start. Partele-

fonen er landsdækkende, gratis og 

anonym.

Ifølge pressemeddelelsen kan du 

træffe partelefonens rådgivere kan 

træffes på nummeret 44 14 41 46. 

Mandage fra kl. 15-18, onsdage fra 

kl. 12-15 og torsdage fra kl. 15-18. 

Man kan både ringe alene eller sam-

men med sin partner.

Center for Familieudvikling er 

en non-profit organisation, der 

arbejder for at fremme tryghed 

og trivsel blandt børn og voksne 

med særligt fokus på de nære 

relationer. Centeret, der har eksi-

steret siden 2004, har 35 ansatte 

og holder til i København og 

Aarhus. 
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Rekordmange donerede 
organer i 2020
I de første ni måneder af 2020 havde 

104 afdøde danskere doneret orga-

ner. Dermed er 2020 året med flest 

organdonationer. Det største antal for 

et helt år var 2017 med 103 donorer, 

så det tal var passeret allerede den 

30. september i 2020.  Med flere 

donorer følger også flere efterladte 

pårørende, som midt i deres tab 

skal forholde sig til organdonation. 

Afskeden kan blive nemmere, når 

snakken om organdonation er taget 

på forhånd.

Dansk Center for Organdonation 

opfordrede danskerne til at tage stil-

ling til organdonation i anledning af 

den nationale Organdonationsdag, 

som er 10. oktober.

”Vi ved, at det er en lettelse for 

de pårørende, hvis de kender den 

afdødes holdning til donation, når de 

mister en kær. Og snakken er ikke kun 

vigtig, før man står i afskeden, men i 

lige så høj grad efterfølgende," siger 

Helle Haubro Andersen, Centerleder i 

Dansk Center for Organdonation i en 

pressemeddelelse.

Fakta
• To ud af tre danskere har allerede 

taget aktivt stilling til organdona-

tion på en af de tre gyldige måder: 

I organdonorregistret, på et donor-

kort eller mundtligt til familien. 

• En ud af tre danskere har endnu 

ikke taget stilling. 

• En høj alder er ingen hindring for at 

tage stilling til organdonation.

I 2019 var den ældste donor 92 år og 

over halvdelen af dem, der donorer, 

er mere end 

60 år.

Alle over 

15 år kan 

aktivt tage 

stilling til organ-

donation. 

Læs mere på 

https://www. 

organdonation.dk/

Nemt at mobbe og skrive 
grimt i den digitale verden
Mange børn spiller spil på mo-

biltelefoner og computere. Men 

det, at man ikke er sammen med 

andre børn på et værelse, gør, at 

børn synes, at det er nemmere at 

mobbe og skrive grimme ting på 

mobilen. Det viser en undersøgel-

se, som firmaet Telenor står bag. 

”I den digitale verden mangler 

vi en masse kommunikationssig-

naler og kan ikke se, om der er et 

løftet øjenbryn, et smil i mund-

vigen eller høre på stemmen, om 

man er glad eller ked af det. Vores 

undersøgelse viser, at uden disse 

kommunikationssignaler har børn 

svært ved at aflæse den kontekst, 

som budskaber gives i, og det 

skaber desværre en række misforstå-

elser,” siger Lise Kirkegaard, chef for 

Kommunikation og CSR i Telenor, der 

i samarbejde med analyseinstituttet 

Wilke har udarbejdet undersøgelsen.

”Undersøgelsen viser, at det særligt 

er inden for ´gaming´, at hårdt sprog 

og ’trash talking’ er en del af jargo-

nen, og hvor børnene oplever at blive 

udelukket fra fællesskabet,” siger 

Lise Kirkegaard fra Telenor i en pres-

semeddelelse.

33 procent af de adspurgte børn 

har prøvet at skrive noget, de ikke 

ville sige i virkeligheden, og hvert 

fjerde barn har prøvet at blive holdt 

uden for i online spil.

Sammenlagt bruger halvdelen af de 

10-12 årige dagligt 4,4 timer på 

sociale medier og online spil. 

Flertallet leger dog stadig fysisk 

sammen. Men især drengene bru-

ger meget tid på online spil med 

vennerne.

Telenor står også bag en kam-

pagne målrettet børn, som hed-

der #digitalpænt - til kamp mod 

digital mobning, og hvor der også 

er gode råd til de voksne om at 

hjælpe deres børn til en god tone.

Mange venter på et nyt organ 
fra en donor. Foto: Colourbox.
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A
LT FOR LÆNGE har vi 
kæmpet med tillidskrise 
mellem borgere og myn-
dighed, mangel på viden i 

de enkelte kommuner, afspecialise-
ring, hjemtagninger, og problemer 
med at økonomien er altafgørende 
for, hvilken hjælpe man kan komme 
i betragtning til. Vi har ikke brug 
for flere lappeløsninger, og vi har 
ikke brug for mere dokumentation. 
"Borgernes retssikkerhed sejler, og 

der er behov for større strukturelle 
løsninger, hvis vi som land tager 
ambitioner om ligestilling og kom-
pensation alvorligt," siger landsfor-
mand Susanne Olsen.

En væsentlig del af problemer-
ne peger tilbage til kommunalre-
formen fra 2007, hvor kommunen 
fik det fulde myndigheds- og 
finasieringsansvar. I den proces 
skete der en problematisk afvik-
ling af specialviden, og økonomi 

blev det centrale fokus for kom-
munerne. 

"Vi tror på, at kommunerne skal 
have både vidensmæssig og fi-
nansiel hjælp til at løse opgaven, 
og det kræver større strukturelle 
ændringer," siger landsformand Su-
sanne Olsen.

Det er oplægget til debat, når 
vi inviterer til Dansk Handicapdag 
2021.

 DANSK HANDICAPDAG 2021

TID TIL OPRYDNING EFTER 
KOMMUNALREFORMEN!

REGION HOVEDSTADEN, BORNHOLM

Dato: Lørdag den 20. marts 2021 kl. 12.30-16.30.

Sted: Sagahuset, Sagavej 2, 3700 Rønne.

Hovedtaler: Rikke Kastbjerg, næstformand i Dansk Handicap Forbund.

OBS: Arrangementet vil muligvis blive udsat som følge af situationen omkring covid-19.

REGION SYDDANMARK
Arrangementet er udsat til den 25. september 2021. Mere information følger senere.

REGION SJÆLLAND
Arrangementet er udsat til efteråret 2021. Mere information følger. 

REGION MIDTJYLLAND
Arrangementet er aflyst.

REGION HOVEDSTADEN
Arrangementet er aflyst på grund af situationen omkring Covid-19. 

DANSK HANDICAPDAG 2021 Af Mads Stampe
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Årets gang i rådgivningen
Rådgivningen modtog over 2000 henvendelser om hjælp 
og råd i 2020. Mange medlemmer søger hjælp, og tit er re-
sultatet at afgørelser ændres til fordel for medlemmet

I 
2020 VENDTE COVID19 op og 
ned på alting, og mens samfun-
det lukkede ned, så blev det for 
rådgivere og bisiddere alligevel 

et travlt år.  Det er en fast tradition, 
at vi hvert år udarbejder statistik 
over det arbejde, der udføres i vores 
rådgivningsteam og af vores frivilli-
ge bisiddere. Det gør vi, da sagerne 
dokumenterer den virkelighed, som 
medlemmerne oplever. Hvis syste-
met afviser, at der sker negative 
praksisglidninger eller tab af rettig-
heder, så har vi en solid mulighed 
for at modbevise det.        

Et specielt år 
Da både samfundet og forbundet 
måtte lukke ned for alle fysiske 
aktiviteter, var det derfor med til-
bageholdt åndedræt, for hvad ville 
dette betyde for vores medlem-
mer? 

Vi ved, at mange gennem iso-
lationen har oplevet et markant 
afsavn og en følelse af ensomhed. 
Det blev bekræftet i Danske Han-
dicaporganisationers panelun-
dersøgelse om covidsituationen, 
hvor 40 procent af de deltagende 
medlemmer af forbundet havde 
oplevet følelsen af ensomhed 
under nedlukningen. Hertil kom 
bekymringer for smitten, da mange 
er særligt udsatte, og hvad det ville 
betyde, når den almindelige hjælp 
blev suspenderet gennem dele af 
foråret. 

Derfor prioriterede vi at være op-
daterede på restriktioner og regler, 
så vi kunne vejlede medlemmerne, 
og vi fik i handicaporganisationer-
ne hurtigt etableret en ’varm linje’ 
til myndighederne gennem Danske 

Handicaporganisationer. 

Højt aktivitetsniveau trods 
nedlukning
I forårsperioden var der en del 
spørgsmål relateret til coronasi-
tuationen, men da det offentlige 
system lukkede op for almindelig 
sagsbehandling; så endte det med, 
at vi har behandlet lige så mange 
sager, som vi plejer. 

Tæller vi antallet af telefon- og 
onlinehenvendelser sammen, så 
har vores tre socialrådgivere og 43 
frivillige bisiddere håndteret mere 
end 2000 henvendelser i løbet af 
året. 

Det udmøntede sig i 520 unikke 
enkeltsager hos rådgivningen, 
mens bisidderne har leveret 600 
frivilligtimer fordelt på 175 en-
keltmedlemmer. Det betyder, at 
bisidderaktiviteten grundet ned-
lukningen er faldet knap 30 pro-
cent sammenlignet med 
2019, om end det 
fortsat er en 
impone-
rende 
ind-

sats fra vores frivillige. 

Biler og BPA fylder mest  
Når vi kigger på de sagsområder, 
medlemmerne henvender sig med, 
så er der en række områder, der 
fylder markant mere end andre. 

Støtte til køb af bil ligger i top 
med 102 sager, BPA med 88 sager, 
hjælpemidler med 55 sager. Mer-
udgiftsdækning med 43 sager og 
hjemmepleje 25 sager.

Sideløbende ser vi også, at sager 
på beskæftigelsesområdet tegner 
sig for 88 sager, og som dermed 
fylder betydeligt i rådgivningen. 

Vi kan se, at 73 procent af sa-
gerne er relateret til serviceloven 
og tilgrænsende områder, mens 
beskæftigelsesområdet udgør 12 
procent af henvendelserne. På beg-
ge områder oplever vi fortsat, at vi 
kan flytte noget i en stor mængde 
sager. Der, hvor vi kender svaret, 
ligger vores succesrate på 2/3 af 
sagerne, hvor vi får et ændret re-
sultat til fordel for medlemmerne.

Medlemmerne 
henvender sig 

ofte med bil-
sager - fx støtte 

til køb af bil.
Foto:  Colourbox. 

RÅDGIVNING Af Jeppe Kerckhoffs
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Nyt forskningsprojekt om
kulturarv og universelt design

Nyt forskningsprojekt skal afdække universelt design og 
tilgængelighed i historiske bygninger 

E
T NYT TREÅRIGT projekt  fi-
nansieret af bevillinger fra 
Bevica Fonden, Realdania, 
Vanførefonden og Slots- og 

Kulturstyrelsen skal belyse univer-
selt design og tilgængelighed til 
kulturarven.  

Kulturarv og universelt design 
er fagområder, der er i rivende 
udvikling, og som har undergået 
store ændringer i faglig anerken-
delse de seneste år. Og der ligger 
et stort udviklingspotentiale i 
kombinationen af de to fagområ-
der, som hidtil har været præget af 
manglende gensidig forståelse og 
tværfaglig vidensdeling. Projektet 

skal derfor bidrage til at skabe en 
fagligt kvalificeret metode til at 
udvikle, dokumentere og vurdere 
løsninger, hvor universelt design 
tænkes sammen med kulturarvs-
projekter. 

Enhedschef Merete Lind Mikkel-
sen, Center for Kulturarv i Slots- 
og Kulturstyrelsen, siger i en pres-
semeddelelse: "Vi mangler helt 
klart viden på området i dag, hvor 
universelt design-området i høj 
grad er præget af standardløsnin-
ger, der ikke altid spiller optimalt 
sammen med de fredede bygnin-
ger, vi har rundt omkring i landet. 
Parterne i projektet har troen på, 

at der kan udvikles metoder, som 
kan række ud over de fredede 
bygninger og bidrage til en større 
mangfoldighed af løsninger i byg-
geriet generelt. Det glæder vi os 
utrolig meget til at tage fat på, så 
vi kan få fakta på bordet og løs-
ninger, der virker.” 

Viggo Rasmussen og Anders J. 
Andersen, bestyrelsesmedlemmer 
i Vanførefonden, siger: “Alle skal 
kunne få glæde af den byggede 
kulturarv. Det gælder også men-
nesker med handicap, som i sagens 
natur sjældent kan komme ind i 
ældre bygninger. Dette projekt er 
vigtigt, fordi forskning i den van-
skelige balance mellem tilgænge-
lighed og beskyttelse af kulturarv 
er vejen frem."

 TILGÆNGELIGHED TIL KULTURARVEN Af Bente Rødsgaard

Det er lykkedes nogle steder at 
gøre kulturarven tilgængelig for 

alle i et vist omfang. Det er fx mu-
ligt for kørestolsbrugere at besøge 

store dele af Koldinghus. Foto: 
Colourbox.
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Nyborg Slots 
tilbygning er stoppet
Kulturarv kan sommetider få bølgerne til at gå højt. For ca. ti år siden gik store planer i 
gang om Nyborg Slot, dels om indvendig restaurering af det forfaldne slot, som er i fuld 
gang, dels en tilbygning, som skulle vise slottets historie

P
LANEN VAR AT tilføje slot-
tet en formidlingsbygning, 
der samtidigt muliggjorde, 
at slottet blev tilgængeligt 

for mennesker med handicap via en 
elevator og en gangbro.

I Danmark har vi en museumslov, 
og fire foreninger, som værner om 
kulturarven, gjorde indsigelse mod 
projektet, da de mener, at nybyg-
geriet er alt for ødelæggende for 
både slottet og omgivelserne.  De-
res klager har 
medført, at 
projektet skal 
stoppes, da 
de har fået 
ret i de fleste 
af deres kla-
ger af Miljø- 
og Fødevare-
klagenævnet. 
De fire 
klagere er 
“Foreningen 
for Gamle 
Bygningers 
Bevaring”, 
“Kultur & Arv”, “Foreningen for 
Nyborgs Forskønnelse” og “Europa 
Nostra Danmark”. 

Denne afgørelse kom helt bag 
på diverse byråd og borgmestre 
på Fyn samt Kulturministeren, som 
har ønsket en redegørelse. Om der 
vil ske mere i denne sag er lige nu 
uvist. Du kan læse klagen og afgø-
relsen på Handicap-nyt EKSTRA.

En ny tilbygning ville gøre Nyborg Slot 
tilgængeligt ved hjælp af nogle koblings-

broer. Men nu er projektet skrinlagt. 

TILGÆNGELIGHED TIL KULTURARVEN  Af Bente Rødsgaard. Illustrationer af JAJA Architects

Projektet indebar også en 
ringmur og et renoveret 
tårn. Projektet er tegnet 
af Cubo, JaJa Architects 

og Vilhelmsen, Marxen & 
Bech-Jensen.

Her ses den tilgængelige 
forbindelse mellem den 

nye tilbygning og slottet. 
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 JENS BOUETS KLUMME

 CORONA

2020 – året der gik

Nyt badge gør det synligt, at man er fritaget 
fra at bruge mundbind

Godt nytår til alle, og man fristes 
til også at sige ”godt helbred” 
til alle i en tid, hvor vi går vac-
cinationerne i møde med hastige 
skridt.

2020 blev for forbundets drift 
et underligt år. Heldigvis er vi 
både opfindsomme og kreative 

i aktivitetssammenhæng, men Covid-19 har bremset, 
ændret og forsinket meget. Det har betydet, at forbun-
dets indtægter og udgifter har været meget anderledes 
end budgetteret. En del indtægter er udeblevet, en del 
indtægter har vi returneret, da aktiviteterne ikke kunne 
gennemføres, og vi har oplevet færre indtægter, end 
vi har budgetteret med. Omvendt er udgifterne også 
blevet mindre til såvel kørsel, aktiviteter og møder end 
budgetteret, da meget er blevet aflyst, udsat eller gen-
nemført virtuelt.

Da vi lagde budgettet for 2020, var der ingen, der 
kunne forudse hverken en Corona-pandemi eller de 
økonomiske konsekvenser. Imidlertid har vi kunnet øko-
nomistyre, så selvom coronaen har påvirket vores øko-
nomi negativt, så har vi hængt i med neglene, og vi reg-
ner med, at vi kommer ud med et pænt driftsmæssigt og 
regnskabsteknisk overskud i 2020, situationen til trods. 

På grund af Covid-19 situationen er vores budget for 
2021 lagt meget forsigtigt. Vi ved ikke, hvor langt ind i 

2021 vi vil være ramt af økonomiske konsekvenser, der 
er Covid-19 relaterede. 

Men tiden i 2020 har lært os meget, ligesom den har 
frigivet tid til planlægning og forberedelse af et mere 
solidt indtægtsgrundlag i 2021. Særligt på projekt- og 
konsulentområdet har vi fx kunne lave bedre fondsan-
søgninger og skabe kontakt til relevante samarbejds-
partnere for at igangsætte projekter og konsulentopga-
ver til gavn for medlemmerne direkte eller indirekte og 
i overensstemmelse med forbundets politik.

Handicaporganisationernes Hus har været lukket 
ned i flere måneder, og medarbejderne har i stor grad 
arbejdet hjemmefra. Indtil vi lukkede huset ned, har vi 
efter et forsigtighedsprincip kun haft begrænset frem-
møde og kapacitet. 

Med vaccinationernes indtog er der nu lys for enden 
af tunellen, om end den nye engelske variant af virus 
skaber bekymring overalt. Mange af vores medlemmer 
i risikogrupperne er blevet prioriteret i vaccinations-
sammenhæng, ligesom vores fælles anstrengelser om 
afstand, mundbind og forsamling forhåbentlig også vil 
hjælpe.   

 Vi afslutter altså et 2020 med manér, situationen til 
trods, og siger velkommen til et 2021 med både tro og 
håb om et mere normalt år for os alle.  

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

F
OR DE FLESTE af os er det et 
krav, at vi skal bruge mund-
bind eller visir i den kollek-
tive trafik og på restauranter 

og i butikker som et af mange værk-
tøjer til at forebygge smitte med ny 
coronavirus.

Men der er nogle personer, der 
ikke kan bruge mundbind eller 
visir, fordi de har en sygdom eller 
tilstand, der kan give betydeligt 
ubehag, vejrtrækningsbesvær eller 
påvirke deres funktionsevne ved 
brug. Det kan fx være borgere med 

astma, angst eller lungesygdom-
men KOL.

Derfor har Sundhedsstyrelsen 
sammen med en række patient- og 
handicaporganisationer udviklet 
et badge, som man kan bære for at 
signalere synligt, at man er fritaget 
fra kravet.

Der er ikke krav om at kunne do-
kumentere, at man er fritaget for at 
bære mundbind eller visir. Tvivlen 
skal derfor altid komme den enkel-
te til gode. Et badge er derfor ikke 
dokumentation for fritagelse, og 

man kan også være fritaget, selvom 
man ikke har et badge på. 

Badgene er kun til personer, der 
er fritaget for kravet om at bære 
mundbind eller visir. 
Det kan bestil-
les fra den 7. 
januar 2020 
via Han-
dicap-nyt 
EKSTRA, 
hvor vi har 
lagt et link 
op.

Pressefoto.

Af Mads Stampe
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Situationen omkring covid-19 har haft store konsekvenser for de lokale sociale arrange-
menter, som plejer at fylde meget for forbundets medlemmer. I december rykkede de for 
første gang online – og det har både sociale og politiske fordele

T
RUT TRUT. HORNET fra 
højtaleren lyder. Endnu et 
medlem har fået banko. Det 
er første bankospil i pro-

jektet Det virtuelle forsamlingshus, 
som løb af stablen online i decem-
ber. Alt var på mange måder, som 
det plejer at være, når der er banko 
i forbundet: tallene blev råbt op, 
bankopladerne blev markeret, en 
vinder fik banko og vandt en præ-
mie. Samtidig var det dog langt fra, 
som det plejer.

I stedet for at sidde fysisk sam-
men, som mange er vant til ude i 
lokalafdelingerne, så foregik det 
hele online via et program, som 
hedder Zoom. Deltagerne havde for 
inden modtaget et link via email, 

hvor de kunne hente plader og log-
ge ind, så de kunne være med. Det 
var der omkring 70 medlemmer og 
pårørende, der gjorde. Og der var 
fine præmier fx chokolade og god-
ter, vin, specialøl og gavekort. 

Dermed var det bestemt en suc-
ces, mener landsformand Susanne 
Olsen, som faktisk selv var overra-
sket over, hvor godt det gik.

”Det var fantastisk at opleve, 
hvordan vores onlinebanko faktisk 
skabte den fællesskabsfølelse, som 
vi har været så vant til lokalt. Når vi 
stillede igennem til de forskellige 
vindere rundt om i landet, gav det 
faktisk en ægte følelse af, at vi var 
sammen,” fortæller Susanne Ol-
sen, som sammen med forbundets 

faglig og politisk chef Jeppe Kerck-
hoffs agerede værter i de par timer, 
som arrangementet varede.

Covid-19 tvinger til nytænk-
ning
At banko er rykket online kan til-
skrives Covid-19 og de restriktioner, 
som i første omgang blev meldt 
ud i marts måned sidste år, og som 
sidenhen har præget hele 2020 og 
indgangen til 2021. Og selvom det 
blev tvunget igennem af en sygdom, 
som alle ønsker at være foruden, så 
er der som bekendt ikke noget, der 
er så skidt, at det ikke er godt for 
noget andet, mener Susanne Olsen. 
Fx er onlinearrangementer kommet 
for at blive, mener hun.

Corona tvinger sociale 
aktiviteter online

FORBUNDET GÅR ONLINE Tekst of foto af Mads Stampe

Det var et større teknisk ar-
rangement, der skulle til, 

da forbundet afholdt første 
udgave af banko online. For-

bundet fik hjælp af Rasmus 
Dissing fra We Are Wonder til 

alt det tekniske.
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”Vi oplever, at vi med online-
værktøjer kan træde ud af det 
lokale og opnå kontakt på tværs af 
afdelinger og landsdele. Det har et 
potentiale, fordi vi kan opleve et 
fællesskab på tværs, som ellers er 
meget svært at etablere i en almin-
delig hverdag,” konstaterer hun.

Selvom fællesskabet primært er 
socialt og er en del af et projekt, 
som skal imødekomme social isola-
tion blandt forbundets medlemmer, 
så har det også andre effekter, når 
vi mødes bredt, fortæller landsfor-
mand Susanne Olsen.

Fra socialt arrangement til 
bedre vilkår
For Dansk Handicap Forbund har 
siden begyndelsen i 1925 været et 
forbund for og af mennesker med 
handicap, og vi har lagt en stor ære 
i, at vi er et forbund af mennesker 
med handicap, der taler vores egen 
sag. Når vi mødes på tværs af lan-
det bidrager vi nemlig til fællesska-
bet med fortællinger fra et liv med 
handicap anno 2020, og dermed 
bidrager vi indirekte til det politiske 
arbejde, som fylder meget i det 
daglige arbejde – både hos de frivil-
lige og på sekretariatet i Taastrup.   

”Det har stor værdi, når vi mø-
des på den her måde. For når 

vi samles om noget rart og hyg-
geligt, så fortæller vi hinanden 
om de oplevelser, erfaringer og 
udfordringer, vi hver især oplever 
i hverdagen. Og når vi gør det, så 
er vi faktisk i fuld gang med at 
lave organisatorisk arbejde, fordi 
vi sammen opnår en stærk fælles 
indsigt i livet med funktionsned-
sættelser og hvilke forandringer, vi 
har behov for. Det kan ultimativt 
omsættes til handicappolitik og 
dermed forbedrede levevilkår for 
os alle,” mener landsformand Su-
sanne Olsen. 

En del af noget større
Projektet Det virtuelle forsamlings-
hus, som onlinebanko-arrange-
mentet er en del af, hører under 
den fælleskampagne under Danske 
Handicaporganisationer #Stær-
kereSammen, som har til formål 
at afhjælpe ensomhed og social 
isolation under corona på tværs af 
medlemsorganisationerne.

Over det næste års tid vil der 
dermed komme flere tilbud til 
medlemmerne fra sekretariatet i 
Taastrup, som har social karakter. 
Det kan være banko, koncert, op-
læg eller andet; de endelige arran-
gementer er ikke fastlagt, men vil 
blive tilbudt til medlemmerne via 

email, så snart de er klar.
”Jeg håber, at de arrangementer, 

vi laver igennem ’Det virtuelle 
forsamlingshus’, vil blive set som 
en inspiration til at lave mange 
forskellige arrangementer både na-
tionalt og lokalt – og vi hører gerne 
medlemmernes gode ideer til kom-
mende arrangementer,” fortæller 
Susanne Olsen med henvisning til, 
at de arrangementer, som udby-
des af sekretariatet, vil tjene som 
inspiration til lokalafdelinger eller 
regioner til at prøve kræfter med 
nye former for arrangementer.

”Vi står naturligvis klar til at 
hjælpe dem med det praktiske,” 
lover hun.

Har du ideer til et arrangement 
i dit lokalområde, eller ønsker 
du at være vært for et online ar-
rangement i dit lokalområde eller 
region, kan du kontakte projektle-
der Claus Jensen på email: claus@
danskhandicapforbund.dk.

Tidligere i december afholdt 
forbundet desuden et debatarran-
gement mellem landsformand Su-
sanne Olsen og leder af Danmarks 
Forsorgsmuseum Sarah Smed. Det 
kan ses på Handicap-nyt EKSTRA 
via hjemmesiden. Se også inter-
view side 22-23.

Faglig og politisk chef Jeppe Kerck-
hoffs og landsformand Susanne Olsen 
agerede værter, da forbundets første 
udgave af onlinebanko løb af stablen 
den 17. december 2020.
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D
EN 8. DECEMBER 2020 
mødtes landsformand 
Susanne Olsen fra Dansk 
Handicap Forbund og 

lederen af Danmarks Forsorgsmuse-
um, Sarah Smed, i en online samtale 
om den danske socialhistorie med 
fokus på handicap og den såkaldt 
erfarede velfærdsstat. 

Erfaringerne i denne sammen-
hæng kom fra Susanne Olsen, der 
med egne ord er vokset op i den 
mest interessante tid i udviklingen 
af den danske velfærdsstat på han-
dicapområdet op gennem slutnin-
gen af 1950’erne og frem til i dag.

Susanne Olsen gik fra som lille 
pige at bo på institution og være 
institutionens barn til at få den 
dengang helt nye hjælpeordning 
BPA i midt firserne, så hun kunne 
flytte i eget hjem og leve sit liv 
på egne præmisser. Hun gik altså 
fra et liv, hvor der var meget få 
muligheder for at få hjælp på 
egne præmisser, til at hun faktisk 
kunne leve sit liv, som hun ønsker 
sig.

Susanne Olsen er en af de sidste 
generationer, som har oplevet og 
kan huske en tid, hvor rammerne 
omkring det at leve eller få et barn 
med handicap var nogle helt andre 
end i dag. Derfor ligger det også 
landsformanden meget på sinde at 
fortælle sin historie – og opfordre 
andre fra sin generation til at gøre 
det samme – så den ikke bliver 
glemt.

For selvom tiden er en anden i 
dag, så har det historiske tandhjul 
det med at gentage sig selv. Det 
siger Sarah Smed, som er leder af 
Danmarks Forsorgsmuseum.

”Skal jeg give ét eksempel 
kunne det være den måde, som 

Historien kører i ring 
– og vi må ikke glemme den!

DEBATARRANGEMENT Tekst of foto af Mads Stampe

Vi kan og skal lære af historien, og derfor må vi ikke 
glemme den. Det var udgangspunktet for det første online 
debatarrangement, som løb af stablen på forbundets face-
bookside den 8. december 2020. Handicap-nyt har talt 
med de to samtalepartnere, landsformand Susanne Olsen 
og Sarah Smed, som er leder af Danmarks Forsorgsmuse-
um, om, hvorfor det er vigtigt at huske historien

Mødet blev optaget i Handi-
caporganisationernes Hus. 
Fra venstre ses Sarah Smed, 
Claus, som er hjælper, og 
Susanne Olsen.
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det enkelte menneske kan opleve 
at blive en sag, et nummer eller 
en klient i det store system af 
en velfærdsstat. Mange skæbner 
med brug for støtte til deres livs-
udfordringer har gennem tidens 
tandhjul gang på gang oplevet 
konsekvenserne af denne syste-
matisering og forsøg på effektivi-
sering. Det kan man se eksempler 
på, hvad end man kigger i beret-
ninger fra begyndelsen, midten el-
ler slutningen af 1900-tallet. Selv i 
dagens Danmark kan man for ofte 
igen og igen støde på sådanne op-
levelser,” siger hun.

Mistro til systemet
Specielt siden kommunalreformen 
i 2007 har kritikken af handicap-
området været tiltagende, og de 
senere år har bevægelsen #enmil-
lionstemmer gået foran med vid-
nesbyrd om et system, hvor det er 
svært at få hjælp, selvom man har 
ret til den. Og selvom formen er en 
anden i dag, end den har været til-
bage i historien, så er bevægelsen 
som sådan en historisk gentagelse 
fra tidligere tider, mener Sarah 
Smed.

”Uden at man kan sammenligne 
én til én, så vil jeg da sige, at bor-
gerprotester som #enmillionstem-
mer har reminiscenser til etable-
ringen af fx forældreforeninger, 
hvor nogle bl.a. også ønskede at 
adressere umenneskelige vilkår el-
ler manglende værdighed for deres 
pårørende, ” fortæller hun.

Og i en historisk sammenhæng er 
grupper som #enmillionstemmer 
interessante, netop fordi de samler 
de mange vidnesbyrd fra disse år, 
som i høj grad er drevet mere af 
mistro til systemet end tiltro. Heller 
ikke det er nyt i historisk sammen-
hæng. 

Selvom det kan lyde nedslående, 
at intet af det, vi ser i disse år, er 
nyt som sådan, så er gentagelsen 
netop årsagen til, at historien er 
vigtig, mener Sarah Smed.

Historien er vigtig!
”Sørger vi for at have en kva-
lificerende dialog om tidligere 
generationers vilkår med henblik 
på at debattere nutid og fremtid, 
så har jeg et ydmygt håb om, at 
fremtidens generationer også får 
deres lyspunkter. Men glemmer vi 
det, der var – på godt og ondt – så 
skal hver generation jo på en måde 
kunne tænde deres eget lys. Og 
det er bare sværere at tænde et lys 
på ny end at sørge for, at det bliver 
ved med at brænde,” konstaterer 
hun.

Det er en pointe, der vinder gen-
klang hos landsformand Susanne 
Olsen, som i sin tid som handi-
cappolitisk aktiv løbende har set 
eksempler på, at man må tilbage 
og diskutere noget af det, som 
tidligere har været etableret viden 
eller politisk konsensus på handi-
capområdet.

”Vi har medlemmer, som føler, at 
de skal forsvare den hjælp, de har 
ret til, når de møder kommunen. 
Andre føler ikke, at de kan tillade 
sig at bede om mere hjælp, selvom 
de har behov for den, fordi de al-
lerede får hjælp. Sådan var det 
ikke, da jeg fik min hjælpeordning 
i 1980’erne; dengang var det mig 
som menneske og ikke økonomien, 
der var i fokus. Det har ændret sig 
i de senere år,” konstaterer hun og 
peger på, at hun kan se, at det har 
indflydelse på de yngre generatio-
ners måde at tænke om hjælp på.

”Mange af vores yngre medlem-
mer er præget af systemets øko-
nomitankegang samtidig med, at 
de er født ind i en tid, hvor der har 
været mere hjælp til dem, end da 
jeg var barn. Det betyder, at de ikke 
i samme grad er opmærksomme, 
når tingene skrider. Og det bekym-
rer mig meget,” lyder det fra lands-
formanden.

Netop den bekymring er årsagen 
til, at Dansk Handicap Forbund 
tog initiativ til debatten mellem 
Susanne Olsen og Sarah Smed. For 

netop historien er en stor del af 
forbundets DNA og lever i mange 
af medlemmerne. 

Del din egen historie
Til de interesserede har vi lagt hele 
videosamtalen mellem de to ud på 
Handicap-nyt EKSTRA, så man kan 
se den i sin helhed. Samtalen er 
undertekstet, og man er meget vel-
kommen til at dele og bruge den i 
relevante sammenhænge. Det kun-
ne fx være til debatarrangementer 
lokalt eller andre steder.

På Danmarks Forsorgsmuseum er 
man desuden meget interesserede 
i at modtage historier og vidnes-
byrd fra personer med handicap, 
hvis de har fortællinger fra fx at 
have været anbragt på institution. 
Også pårørende og ansattes histo-
rier tager de imod.

Er du interesseret i at dele din 
historie med dem, eller kender du 
én, som kunne være det, så kan 
man dele den på hjemmesiden 
www.anbragtihistorien.dk.

Under sendingen sad medarbej-
dere fra forbundet og videresendte 
spørgsmål til journalist Mathias Sonne 
Mencke fra Kristeligt Dagblad, som var 
moderator.
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HTS bad- og toiletstol
Op i højden eller på tur  
– så er det HTS der du’r

Dynamic Pacer
- dynamisk gang
- optimal støtte
- både ude og inde3-18 cykler (2- og 3-hjulet)

- en aktiv hverdag

- løsninger som fungerer

For yderligere information: 
Ring 70 10 17 55, eller gå ind på www.medema.dk

Særlige behov 
kræver særlig 
juridisk rådgivning
Den får I hos HjulmandKaptain.
Rebekka Højmark-Breiner er advokat og 
er vokset op med sin handicappede søster. 
Rebekka ved derfor, hvor udfordrende 
det kan være at få hverdagen til at hænge 
sammen.

Kontakt Rebekka på telefon 7015 1000 eller 
rhj@70151000.dk, og få juridisk rådgivning 
tilpasset jeres situation.

Læs mere på hjulmandkaptain.dk



DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

FEBRUAR 2021

BORNHOLM

Lørdag den 20. februar kl. 13.00-16.00: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsam-
lingen. Efter generalforsamlingen spiller vi banko med 
medbragte pakker a kr. 25. Afdelingen er vært med kaffe og 
kage. Tilmelding senest den 17. 1.

Lørdag den 20. marts kl. 12.30-16.30: Dansk Handicapdag. 
Se mere side 13. Tilmelding senest den 17. 3.

Arrangementer foregår i Sagahuset, og tilmeldinger skal 
ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 03, eller Bjarne Egelykke, tlf. 
29 72 39 97, med mindre andet er nævnt.

FREDERIKSSUND-HALSNÆS

Onsdag den 10. marts kl. 18.30-21.30: Banko. Der spilles ti 
spil med gevinster på 1, 2 og 3 rækker. Ingen lotteri. Tilmel-
ding senest den 5. 3.

Lørdag den 10. april kl. 11.00-15.00: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før. Husk betalt 
kontingent for 2021. Vi starter med generalforsamling efter-
fulgt af spisning. Ingen lotteri denne dag. Tilmelding senest 
den 31. 3.

Alle arrangementer afholdes i Multisalen, Jernbanegade 2A, 
3300 Frederiksværk. Tilmelding til arrangementer skal ske til 
Anne Marie, tlf. 26 18 38 46 efter kl. 17, med mindre andet 
er nævnt.

FAABORG-MIDTFYN

Onsdag den 18. marts kl. 18.00 i Nr. Søby forsamlingshus, 
Rosenvej 22, Nr. Søby, 5792 Årslev: Generalforsamling. Vi 
starter kl. 18 med smørrebrød. Generalforsamling fra kl. 19. 
Derefter kaffe og kage. Dagsorden iflg. vedtægterne. Tilmel-
ding til spisning senest den 1. 3. til Hans, tlf. 30 20 14 22, 
mail: khl@123dk.dk. 

HADERSLEV

Tirsdage den 23. februar og 9., 16. og 21. marts: Lotto.

Tirsdag den 2. marts: Foredrag v./ gadesygeplejerske i Søn-
derborg Linda Holtz Pedersen.

Tirsdag den 30. marts kl. 19.00-21.30: Foredrag ved hhv. 
Jesper Damm fra Brand og Redning og efterfølgende Morten 
Terman Pedersen fra politiet om tyveri i hjemmet.

Tirsdag den 6. april kl. 18.30: Generalforsamling.

Alle aftner foregår på Hiort Lorenzens Center, Hiort Loren-
zens Vej 67, 6100 Haderslev fra kl. 19.00-21.30, med mindre 

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: dhf@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 E-MAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: jeppe@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:   Log in på "Min side" via hjemmesiden

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

På grund af coronakrisen kan der med kort varsel ske både ændringer og aflysninger. Derfor opfordrer 
vi alle til at tage kontakt direkte til deres lokalafdeling og se på deres hjemmesider, i lokalblade, eller 
hvor de typisk slår nyheder om arrangementer op.
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Op i højden eller på tur  
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Ring 70 10 17 55, eller gå ind på www.medema.dk

Særlige behov 
kræver særlig 
juridisk rådgivning
Den får I hos HjulmandKaptain.
Rebekka Højmark-Breiner er advokat og 
er vokset op med sin handicappede søster. 
Rebekka ved derfor, hvor udfordrende 
det kan være at få hverdagen til at hænge 
sammen.

Kontakt Rebekka på telefon 7015 1000 eller 
rhj@70151000.dk, og få juridisk rådgivning 
tilpasset jeres situation.

Læs mere på hjulmandkaptain.dk



DET SKER I DHF 

andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Skal du 
have kørsel, kan du kontakte tlf. 60 62 59 13 tirsdag ml. 16 
og 17. Alle aftner er inkl. kaffe og brød til kr. 25. Entre for 
ikke-medlemmer kr. 40. 

HIMMERLAND

Onsdag den 17. marts kl. 19.00 i Messecenter Vesthim-
merland, Messevej 1, 9600 Aars: Generalforsamling. Alle 
medlemmer er velkomne til spisning kl. 18. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være for-
manden i hænde senest otte dage før. Tilmelding nødvendig 
af hensyn til maden senest den 10. 3. til Ninna Rask Hansen, 
tlf. 22 67 31 16. Der serveres kaffe/te og kage efter gene-
ralforsamlingen.

Følg med i nyheder på vores hjemmeside og på vores Face-
bookside.

HORSENS

Torsdag den 11. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dags-
orden iflg. vedtægterne.

Torsdag den 25. marts kl. 18.00: Medlemsmøde med fæl-
lesspisning.

Alle arrangementer foregår på Sundtoppen, Langmarksvej 
66, 8700 Horsens, med mindre andet er nævnt. Husk selv 
at medbringe drikkevarer til de arrangementer, hvor der er 
spisning.

KORSØR-SKÆLSKØR

Mandag den 12. april kl. 17.30-21.30: Generalforsamling. 
Vi starter med spisning af tre stk. finere smørrebrød. Drik-
kevarer for egen regning. Generalforsamling starter kl. 19. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være formanden i 
hænde senest otte dage før. Efter generalforsamlingen ser-
veres kaffe/te og en ostemad. Der sælges desuden lotteri 
med mange fine gevinster. Der arrangeres transport med 
liftbus til og fra Teglværksparken.

Mandag den 10. maj kl. 17.30-21.30: Medlemsmøde. Vi 
starter med spisning af varm ret. Efter middagen kommer 
”den rullende butik” med tøj og tilbehør v/ Jane Bruun, 
Valby. Der vil være modeopvisning og mulighed for at købe. 
Efterfølgende serveres kaffe/te og kage. Drikkevarer til mid-
dagen for egen regning. 

Arrangementer foregår i Teglværksparken 50, Korsør, og 
alle tilmeldinger skal ske til tlf. 58 19 60 79 eller 20 96 27 
69, med mindre andet er nævnt. Priser på arrangementerne 
kendes ikke endnu, se mere i lokalbladet nr. 1 2021.

LILLEBÆLT

Onsdag den 10. marts kl. 18.00-21.00 på Aulby Skole i sko-
lekøkkenet: Madlavning med diætist. Pris kr. 50.

Fredag den 16. april kl. 18.00-20.00 i Ejby Hallen: General-
forsamling. Vi starter med bøf, som vi plejer.

Tilmelding til begge arrangementer nødvendig senest 14 
dage før til gittenielsen@hotmail.com.  

ODENSE

Fredag den 5. marts kl. 18.00-21.45: Fastelavnsfest. Kat-
tedronning og -konge kåres, og der er præmie til bedst ud-
klædte. Tilmelding senest den 1. 3. til Jørn, tlf. 30 13 85 95.

Lørdag den 20. marts: Dansk Handicapdag. Se mere side 
13.

Onsdag den 24. marts kl. 19.30 i Hjallese forsamlingshus: 
Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Spisning 
fra kl. 18, kr. 75. Tilmelding senest den 17. 3. til Jørn, tlf. 30 
13 85 05, eller Annette, tlf. 30 25 22 71.

Tilmelding til arrangementer er nødvendig. Der er binden-
de tilmelding, og man vil blive opkrævet betaling ved ude-
blivelse. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap 
og bor i Odense Kommune. Egenbetaling på kr. 45 t./r. 

ODSHERRED

Torsdag den 18. marts kl. 18.00-21.00: Generalforsamling 
på Hotel Højby Sø. Vi starter med smørrebrød, herefter 
generalforsamling iflg. vedtægterne. Efterfølgende er der 
oplæg ”Tips og tricks til et liv med fysisk handicap” v./ Ulla 
Trøjmer samt servering af kaffe og kage: Tilmelding senest 
den 10. 3.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Lena, mail: lena.
nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Susy, mail: susysiv@
mail.dk, tlf. 59 32 45 65, med mindre andet er nævnt.

RØDOVRE

Tirsdag den 9. marts kl. 17.00-21.00: Stegt flæsk på Gan-
løse Kro. Afrejse fra Ørbygård. Pris kr. 200. Tilmelding den 
1. 2.

Torsdag den 18. marts kl. 19.00 på Ørbygård: Generalfor-
samling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Inden generalforsam-
ling er der gratis spisning ved tilmelding senest den 10. 3.

Tilmeldinger til arrangementer skal ske til Tove, tlf. 26 93 
79 89, med mindre andet er nævnt.

SKAGEN

Mandage den 22. februar og 1., 8., 15., 22. og 29. marts og 
12., 19. og 26. april og 3., 10. og 17. maj kl. 14.00-16.30: 
Mandagsklub.

Torsdage den 4. og 18. marts og 8. og 22. april: Bankospil.

Søndag den 14. marts kl. 10.00-16.00: Loppemarked i Klit-
rosen. Der kommer 11 loppesælgere med forskellige ting.

Torsdag den 25. marts kl. 19.30-23.00: Danseaften.

Torsdag den 15. april kl. 14.00-16.00: Damernes Magasin 
kommer og viser kollektionen frem. Kaffe og kage kan købes 
for kr. 20.

Torsdag den 29. april kl. 18.00-22.00: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Spisning fra kl. 18 til 19. Til-
melding senest den 7. 3. til spisning. Øl og vand kan købes.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rul-
lepølse og ost til kr. 80. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 
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Vi er et bofællesskab med plads til 16 beboere, som p.t. er i alderen 

19 – 41 år. De bor i 3 forskellige boenheder, som hver især rummer 

fra megen hjælp til næsten selvhjulpen. Vi er en Almennyttig  fond 

under tilsyn af Odder Kommune. Vore beboere arbejder på gårdens 

værksteder og har et aktivt fritids- og kulturliv. Livet på gården tager 

udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn.

Vore værksteder er: keramik, køkken og udehold. Udehold, der rummer 

træværksted, gartneri og æbleplantagen. Fritiden kan indeholde besøg i 

fitnesscenter, ridefysioterapi, svømning og  bowlinghallen, samt ikke 

mindst musik-oplevelser i og udenfor Tornsbjerggård. 

Vore værksteder har også plads til brugere, som ikke bor på Tornsbjerggård. 

Tornsbjerggård i et naturskønt område, grænsende op til Tornsbjergskov i 

Østjylland mellem Odder, Hundslund og Hovedgård. Vi har 19 km til Horsens 

og 28 km til Århus. Ønsker du at vide mere om Tornsbjerggård, kan du besøge 

vor hjemmeside:

www.tornsbjerggaard.dk

Mail: mail@tornsbjerggaard.dk

Tornsbjerggård...
Et bo- og arbejdstilbud for 
udviklingshæmmede

Læsø Salt A/S
Horn�skrønvej 3 • 9940 Læsø • www.saltsyderiet.dk • Tlf. 98 49 13 55
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foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er 
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem 
dage før på tlf. 20 86 45 54. 

SKIVE-VIBORG

Tirsdag den 9. marts kl. 18.00: Generalforsamling. Spisning 
fra kl. 18. Generalforsamling starter kl. 19.30. Pris for mad, 
hvis man ønsker at spise med, kr. 100.

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 1. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsor-
den iflg. vedtægterne. Der serveres gule ærter og krebinet-
ter. Tilmelding senest den 21. 2. Det skubbes til den 3. 5., 
hvis corona ikke tillader os at afholde det på den nævnte 
dato.

Mandag den 3. maj kl. 18.00: Bankospil. Vi starter med 
smørrebrød. Der er købt gevinster. Pris kr. 75 for deltagelse. 
Tilmelding og betaling den 25. 4.

Bindende til-/afmelding skal ske til Bente, tlf. 51 25 45 
51, eller Brita, tlf. 22 29 56 73. Betaling via Mobile Pay 50 
82 00. Alle arrangementer afholdes i Kongehave Centeret, 
Svendsgade 102, Slagelse, med mindre andet er nævnt.

STEVNS-FAXE

Lørdag den 13. marts kl. 12.30-16.00: Generalforsamling. 
Vi starter med smørrebrød efterfulgt af generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Der serveres kaffe og kage ef-
terfølgende. Arrangementet er gratis. Tilmelding nødvendig 
pga. bestilling af smørrebrød senest den 4. 3. Husk selv at 
bestille Flextrafik hvis nødvendigt.

Arrangementer foregår på Bredgade 1, 4652 Hårlev, med 
mindre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til Lissy Olsgaard, 
tlf. 56 50 37 33, eller Inge-Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17, 
mail: ilpibstevns@gmail.com.

SVENDBORG

Torsdag den 4. marts kl. 18.00 i kælderen i Skallen, Møl-
lergade 99, Svendborg: Generalforsamling. Vi starter med 
spisning kl. 18, generalforsamling fra kl. 19. Bagefter er der 
mulighed for banko. Tilmelding til spisning senest den 25. 
2. til Hanna, tlf. 28 94 90 45, mail: hcskovmose@gmail.com, 
eller Svend Erik, tlf. 29 24 92 02, mail: emil44pedersen@
gmail.com. 

SØNDERBORG

Onsdag den 17. marts kl. 15.00 i Ulkebøl forsamlingshus, 
Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg: Generalforsamling. Dagsor-
den iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er afdelin-
gen vært med let middag. Drikkevarer kan købes. Tilmelding 
nødvendig, hvis man spiser med, senest den 10. 3. 

Arrangementer foregår på Knøss Gaard, Knøssvej 1, 6470 
Sydals, og tilmelding skal ske til Bente Rey, mail: benterey@
hotmail.com, tlf. 74 41 68 63, med mindre andet er nævnt.

AARHUS-RANDERS

Tirsdag den 2. marts kl. 19.00-21.00: Webinar med guide 
og naturvejleder John Simoni. Kontakt Solveig på sol1920@
gmail.com, hvis du er interesseret.

Lørdag den 27. marts kl. 14.00 på Lyngåskolen, Graham 
Bells Vej 1, 8200 Aarhus N: Generalforsamling. Tilmelding 
senest den 22. 2. til hsz@mail.dk (BEMÆRK ny mailadresse) 
eller pr post: Bymosevej 5, 8210 Aarhus V.

Hold dig desuden opdateret via hjemmesiden: www.dhf-
aarhus.dk.

REJSER MED VESTFYNS FERIEKLUB

Danmark/Bornholm

24.-30. maj

Vi skal bo på Hotel Balka Strand og kører i liftbus fra Berg-
holdt i Odense. Vi har bussen hele ugen og skal rundt og se 
øen. 

Pris kr. 6.975. Prisen er inkl. udflugter, halvpension og alle 
skatter og afgifter.

Danmark/Slette Strand

12.-17. september

Programmet er endnu ikke færdigt. Vi kører med liftbus fra 
Bergholdt i Odense.

Cypern

27. september-5. oktober

Vi skal bo på Sunwing Resort Sandy Bay, som er et stort hotel 
med lejligheder. Der kan lejes hjælpemidler. Prisen er endnu 
ikke fastlagt. Hold øje med hjemmesiden. 

For alle rejser med Vestfyns Ferieklub gælder det, at der er 
frivillige, ulønnede hjælpere med. Vi har altid en social- og 
sundhedsassistent eller sygeplejerske med på rejserne. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne.

For nærmere oplysninger om rejserne i Vestfyns Ferieklub 
ring gerne til formanden, tlf. 24 66 56 88, eller mail: rejse-
lene56@gmail.com. Følg også med på vores hjemmeside 
www.handicapgrupperejser.dk. Nye rejser vil løbende blive 
lagt op, når de er klar.

For at rejse med Vestfyns Ferieklub skal du være medlem i 
Dansk Handicap Forbund.

Kunne du tænke dig, eller kender du nogle, som kunne 
tænke sig at blive frivillig hjælper i Vestfyns Ferieklub, så 
kontakt klubben på rejselene@gmail.com eller på tlf. 24 66 
56 88. 

Generalforsamling i Vestfyns Ferieklub
Onsdag den 24. marts kl. 19.00 på Pilehaveskolen, Sta-
dionvej 10, 5610 Assens. Der serveres smørrebrød kl. 18. 
Tilmelding til Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88, eller email: rej-
selene56@gmail.com. Husk at opgive medlemsnummer fra 
Dansk Handicap Forbund, da det kun er medlemmer, der er 
stemmeberettigede.

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.
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Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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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.
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Fjordcentret tilbyder beskyttet beskæftigelse § 103 
 
”Vi kan – vi vil – vi gør sammen”

Meningsfuldt arbejdstilbud
Fjordcentret tilbyder et aktivt og kreativt arbejdstilbud med fokus på
meningsfulde arbejdsopgaver og udvikling af kompetencer.
Dagligdagen bærer præg af at ligne en arbejdsplads, hvor den enkelte
bruger får mulighed for at udnytte og udvikle sine kompetencer,
interesser og færdigheder.
I samarbejde med borgeren planlægger vi en arbejdsdag, der giver både 
mening og en følelse af at kunne bidrage og udføre en værdifuld indsats i 
hverdagen. 

Fjordcentret er for alle voksne med funktionsnedsættelser. Vi har både
pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og hjælper gerne 
mennesker med mange forskellige behov og udfordringer.

Nogle af vores jobmæssige aktiviteter:
* Køkkenarbejde i vores storkøkken.
* Udbringning af mad.
* Udgivelse af Fjordstjernenyt.
* Have- og pedelarbejde.
* Produktionsarbejde.
* Vedligeholdelse og reparation af ting.
* Vask af tøj i vores vaskeri.
* Rengøring.
* Sortering af affald. 
* Postomdeling.

Vi vil løbende udvikle og udvide vores tilbud i forhold til vores
borgeres evner og interesser.

... et enestående valg

Kontakt
For yderligere oplysninger og rundvisning kontakt:
Centerleder Carsten Weng
Mail: cawe@fjordstjernen
Mobil: 44128501

Om os
Fjordstjernen er et bolig- og sundhedscenter - et privat bosted for
voksne handicappede og ældre borgere visiteret fra kommuner i hele
landet. 

Fjordcentret er et Samvær og Aktivitets tilbud (§104) som også tilbyder
Beskyttet beskæftigelse (§103)

Vores værdier bygger på dialog, anerkendelse, medbestemmelse, respekt
samt nærvær og omsorg tilpasset den enkelte. 

Vi er beliggende ved havnefronten i Holbæk nær Holbæk Centrum. 

Læs mere på vores hjemmeside: www.Fjordstjernen.dk

           Feriebolig i Berlin - inkluderende tilgængelighedFerielejlighed - se www.berlinberlin.dk
                Er dine behov opfyldt i boligen?
Badeværelse - handicapegnet 
            Corona - Covid19 - også i Berlin ):
      Kollektiv trafik - for alle - også os med kørestolBookning via www.berlinberlin.dk

      Eller telefon 61304688 Claus Bjarne Christensen

I Slettestrand kan du holde din ferie i smukke 
naturrige rammer lige ved Vesterhavet!

Handicapvenlige ferieboliger | Restaurant med hjemmelavet mad
Varmtvandsbassinet og træningsrum med fuld tilgængelighed

Handicapvenlig sti i Svinkløv plantage 
Tilgængelig strandsti helt ned til Vesterhavet

Feriecenter Slettestrand A/S | slettestrand.dk | mail@slettestrand.dk | +45 9821 7044



Udgivelsesplan for 
 Handicap-nyt 2021 
• Nr. 1: Deadline 5. januar. Hos læserne den 19. 

 februar.

• Nr. 2: Deadline 19.marts. Hos læserne 7. maj.

• Nr. 3: Deadline 12. maj. Hos læserne 25. juni.

• Nr. 4: Deadline den 

11. august. Hos læ-

serne 24. september.

• Nr. 5: Deadline den 

25. oktober. Hos 

læserne den 7. 

 december.

DET SKER I DHF 

LÆSERBREV 
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ANDRE FERIEREJSER

Danmark/Nordjylland

9.-14. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer ferierejse til Hirtshals 
for sine medlemmer. Vi skal bo på Motel Nordsøen i seks 
dage med halvpension.

Der arrangeres ture til Skagen, Hjørring, Lønstrup, Løkken og 
Hirtshals. Rejsen foregår med liftbus fra Egon’s Rejsebureau. 
Der kommer fælles hjælpere med.

Pris kr. 5.075 ved min. 30 betalende personer. Tillæg for en-
keltværelse kr. 625. Prisen er ekskl. evt. entréer. Mulighed for 
tilkøb af afbudsforsikring. 

Flere oplysninger fås hos Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 
60 79 senest den 15. 5.

F
OR DE FLESTE mennesker med handicap, der kø-
rer elscooter, er tanken om vejbump på cykelstier 
noget af et mareridt. Som én skrev til mig på Face-
book: "Det gør ondt i kroppen." Det gør sikkert 

også "ondt på" scooteren, der jo ikke har hydrauliske 
hjul, og som derfor belastes på en uheldig måde. De cy-
kelstier med vejbump, som jeg selv har observeret, kan 
umuligt være en forbedring af den samlede trafiksik-
kerhed, for ALLE – hver eneste! – cyklist, jeg så, kørte fra 
cykelstien med bumpene og op på fortovet. Det samme 
ville sikkert gælde folk, der færdes på løbehjul eller rul-
leskøjter.

Desuden ved jeg fra et par kørestolsbrugere, at de 
er begyndt at bruge kørebanen, hvis de møder bump 
på cykelstien, eller hvis den er meget hullet og ujævn. 
Noget, jeg finder fuldt forståeligt, da vejbumpene ikke 
bare er høje for ikke-biler, men også glatte i regn og 
frostvejr, sådan at de udgør en decideret fare.

Det er, som om de, der har indført disse cykelsti-bump, 
ikke har forstået, at to- og trehjulede køretøjer fungerer 
på helt andre betingelser end biler, som er forholdsvis 
velbeskyttet i et stærkt karosseri. Cyklister, kørestols-
brugere og løbehjulsentusiaster er i en langt mere udsat 
situation, selv om de måske bruger styrthjelm.

At belaste cykelstierne på denne måde vil ud fra 
min vurdering føre til en ny form for belastning af kø-

rebaner og fortove. Kørebanen er ikke sikker for køre-
stolsbrugere, og hvis de vælger at køre op på fortovet, 
hvor løbehjuls- og rulleskøjtefolkene allerede har søgt 
tilflugt, ender det i kaos, hvor også fodgængere bliver 
ofre for disse uhensigtsmæssige vejbump.

Vanvittige vejbump

Billedet fra København Ø viser bare ét af de steder, hvor der 
er etableret vejbump på cykelstier. Foto: Else Cederborg.

Af Else Cederborg
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Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i 
fællesskab. Alle beboere er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger. 
Kildehaven Gården er vores aktivitets- og samværstilbud der ligger i naturskønne omgivelser. Her 
aktiveres indskrevne brugere i hverdagene med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og der 
vægtes en høj grad af medbestemmelse i hvilke aktiviteter der skal iværksættes.
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse. Vi værner om 
det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samspil på tværs af enheder og diagnoser. 
Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under hensyntagen 
til fællesskabet. 

Vi gør dem der vil, til dem der kan

Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com

BOSTEDET

FRIHED SKAL VÆRE FOR ALLE

www.pressalit.com, info@pressalit.com,T: 8788 8788

Selvstændighed, frihed og værdighed; det er, hvad fleksible  
indretningsløsninger kan give dig. Med den rette løsning får  

du muligheden for at skabe det frirum, der gør dig mere  
uafhængig og giver dig en nemmere hverdag.

AircoDiet A/S      Prins Georges Kvarter 4      DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 76 20 15 30     aircodiet.com   

World leader in tobacco expansion

Erhvervsrejser
Betaler du for meget for dine erhvervsrejser? 
Kontakt vores eksperter og få markedets 
billigste fly- og hotelpriser.

Danmark: +45 7642 9999
Grønland: +299 322 899
sales@vr-travel.com vr-travel.com



INDMELDINGSKORT

Jeg ønsker medlemskab af  
Dansk Handicap Forbund
Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver.

Navn:

Sæt X:  Jeg har et handicap  Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn: 

Sæt X:  Har et handicap  Har ikke et handicap

Adresse:

Postnr./by:

E-mail: Telefon: 

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

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

Barnets navn:    

Fødselsdato (dato.måned.år):

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)

 Amputationskredsen (AK)

 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

 HPV-update-gruppen (HPV)

Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine 
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse, 
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling, 
du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og 
information fra din lokalafdeling i forbundet.

I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til, 
om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende 
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelin-
gens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling 
/ landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog 
ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et 
tillidserhverv i forbundet.

Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan 
fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elekt-
ronisk på vores hjemmeside.

Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, 
modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkred-
sen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager 
det første gang.

Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem 
år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplys-
ninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det 
omfang det ønskes.

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af 
mine oplysninger.

Dato og underskift:

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 2021
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁
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Illustration: Niels Poulsen.

BLIV

MEDLEM
AF DANSK 

HANDICAP 

FORBUND
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FERIE UDEN FORHINDRINGER I

DRONNINGENS FERIEBY
Drømmer I om en ferie, hvor alt er fuldt 
tilgængeligt? 
Hvor der er tænkt over alle detaljer i ferie-
huset, så ingen føler sig begrænset? 
Hvor naturen venter udenfor døren og let 
kan tilgåes, uanset hvordan man færdes?
Så er Dronningens Ferieby stedet for jer!

HELLIGDAGS-
FERIE

3 overnatninger i feriehus

fra DKK. 2.550,- 

Dronningens Ferieby 1

8500 Grenaa

Tlf. 87583650

WWW.DRONNINGENSFERIEBY.DK

F.EKS.

 
FERIE PÅ ALLE 
TIDER AF ÅRET

Vi holder åbent hele året
Pris pr. uge fra DKK. 

3.975,-

Telefon 69 16 05 60
mail: info@rendbjergfavn.dk

Aflastning,
hjem og STU

- med omsorg,
nærvær og tryghed

Kronhjorten 
Kronhjorten er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge 
mellem 7 og 24 år med særlige individuelle behov og udfordringer. 
Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners antroposofiske filosofi om det 
hele menneske, og ønsker at give børnene og de unge trygge og 
hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives og 
udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændig liv.
www.bostedetkronhjorten.dk

Venlig hilsen Kronhjorten Lystrupvej 64 3550 Slangerup
Tlf. 48279001 • www.bostedetkronhjorten.dk  

Ledig plads sommer 2020

Kontakt

david@kronhjorten.com

1



D
ET ER DANMARK, og mennesker med bevægelseshandicap, 
der har taget teten, når det gælder om at blive repræsente-
ret i den FN-komité, der er oprettet til at sørge for den rette 
implementering af handicapkonventionen. 

Fra 2010 og til 2018 repræsenterede jeg Danmark og dermed in-
direkte de nordiske lande i komiteen efter indstilling fra den danske 
regering. Selvom man repræsenterer sig selv og er 100% uafhængig 

af sin regering, kan man ikke lade være med at repræsentere 
den nordiske model.

For nylig var det Sif Holst, næstformand i Danske 
Handicaporganisationer, der skulle have repræsente-

ret den nordiske velfærdsmodel. Hun var indstillet 
af den danske regering og den første kandidat fra 
Norden, og nordens eneste kandidat, jf. en ufor-

mel aftale mellem de nordiske regeringer.
Sif Holst opnåede ikke valg, og netop 2020 har 

også været et vanskeligt år på grund af corona-
pandemien, og det er svært at føre valgkamp, når 

der både er rejserestriktioner og få muligheder for 
at holde fysiske møder, men hun har modet til at 

stille op til det næste valg.

Nordisk repræsentation er vigtig
Jeg mener, det er vigtigt, at Norden er 
repræsenteret i komiteen, fordi vores 
velfærdssystemer ikke er umiddelbart 

forståelige for repræsentan-
ter fra andre lande, som 
ikke forstår vores skat-
tefinansierede velfærds-

systemer.
Uden nordisk 

repræsentation er 
der risiko for, at 

beslutningerne 

Handicapkonventionens 
historie set fra en dansk 

synsvinkel
FNs handicapkonvention handler om menneskerettigheder for personer 
med handicap. I den FN komité, der er oprettet til at sørge for, at handicap-

konventionen overholdes i de enkelte lande, er der i de næste to år atter 
ingen nordiske repræsentanter 
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KRONIK Af Stig Langvad, medlem af FNs handicapkomite 2010-2018. Foto: Colourbox



i komiteen ikke kommer til at re-
flektere den finanspolitiske og den 
socialpolitiske situation i de nordi-
ske lande, hvilket kan få uheldige 
konsekvenser for forståelsen og 
accepten af konventionen i Norden. 
Jeg oplevede flere gange, at de an-
dre troede, at der var nok af penge 
og politisk opbakning i vores del af 
verden, hvilket ikke er tilfældet – 
tværtimod.

Det er ikke kun for at fremme 
den nordiske velfærdsmodel, at 
det er vigtigt at de nordiske lande 
er repræsenteret i komiteen. Det 
skyldes også hensynet til valget 
af ansvarlige for dialogen med de 
nordiske lande og andre lande fra 
Europa. Komiteen vælger sine an-
svarlige blandt medlemmer med 
størst muligt kendskab til landene. 
Jeg blev fx valgt til at stå for dia-
logen med Norge, Sverige og Eng-
land.

Handicappolitik er også 
menneskerettigheder
Når jeg tænker tilbage på konven-
tionens udvikling, så varede det 
mange år, før handicapbevægelsen 
overgav sig og forlod den entydige 
fokusering på ”de gode viljer” og 
supplerede den politiske værk-
tøjskasse med en tilslutning til 
et forbud mod diskrimination på 
baggrund af handicap. Handicapor-
ganisationerne i Danmark var imod 
de første forslag om en konvention 
på vores område.

Organisationerne kunne godt 
tilslutte sig FN Standardreglerne 
”Om Lige Muligheder for Menne-
sker med Handicap”, fordi de var 
på linje med ”de gode viljer” og 
den mere pragmatiske linje, uden 
at jeg nogensinde helt har forstået, 
hvorfor man dengang ikke så ret-
tigheder og forbud mod diskrimi-
nation som et supplement til ”de 
gode viljer”. 

Dengang frygtede man, at ret-
tighederne kunne opprioritere 

nogle områder, som i modsætning 
til andre ikke blev prioriteret af 
handicap organisationerne og 
Folketinget. Man frygtede også, 
at fronterne ville blive trukket op 
mellem organisationerne og politi-
kerne. Hvilket udviklingen har vist 
med tydelighed ikke blev konse-
kvensen.

Handicapkonvention eller ej?
I slutningen af firserne prøvede Ita-
lien og Sverige at skabe tilslutning 
til en konvention på handicapområ-
det, dog uden held. Det var derfor 
en mexicansk genistreg, at det lyk-
kedes i starten af dette årtusinde 
at få startet processen henimod 
beslutningen om vores konvention, 
som blev vedtaget i december 
2006, efter at den måske hurtigste 
og mest markante proces nogen-
sinde set før for en så omfattende 
konvention. 

Danmark deltog i arbejdet, men 
uden på forhånd at love at tiltræde 
konventionen, hvis og når den blev 
færdig. Selv om Danmark nærmest 
var imod, deltog vi aktivt i forhand-
lingerne. Danmark tiltrådte konven-
tionen i 2009. 

Danmark havde oven i købet 
en sjældent set deltager i dele-
gationen, nemlig en person fra 
handicaporganisationerne. Jeg var 
den første til at deltage, og Holger 
Kallehauge (PTU) fulgte efter og 
”færdiggjorde” arbejdet med den 
juridiske tekst, i samarbejde med 
Udenrigsministeriet og Socialmini-
steriet. 

Det var utroligt at se den sam-
lede bevægelse fra hele verden 
finde sammen og arbejde benhårdt 

og pragmatisk for at lægge størst 
muligt pres på ambassadørerne, 
som ikke var vant til en så stærk 
repræsentation af mennesker, som 
normalt ikke befinder sig på de bo-
nede gulve. Det var smukt!

Erindring om udbredt skep-
sis i handicaporganisatio-
nerne
At handicaporganisationerne var 
imod eller skeptiske for arbejdet 
med konventionen kunne ikke 
umiddelbart forklares, bl.a. fordi EU 
gennem mange år havde haft fokus 
på forbud mod diskrimination på 
baggrund af handicap, fx ved direk-
tivet imod forbud mod diskrimina-
tion på arbejdspladsen. Et direktiv 
som vi i dag nyder stor gavn af, 
når mennesker med handicap ikke 
bliver ansat, bliver afskediget eller 
ikke får den nødvendige indretning 
på arbejdspladsen. Handicaporga-
nisationernes udviklingsarbejde 
var samtidig baseret på de samme 
principper om forebyggelse af dis-
krimination. Jeg fandt det sært, at 
der var så meget skepsis.

Den korte beskrivelse af konven-
tionens mulige betydning er, at den 
med konkrete anbefalinger til sta-
terne, generel beskrivelse af kon-
ventionens bestemmelser og ikke 
mindst afgørelser på klager over 
manglende efterlevelse af bestem-
melserne kan give nye muligheder 
for såvel handicapbevægelsen som 
den enkelte med handicap.

I  Handicap-nyt senere i 2021 vil 
jeg give mit bud på, hvordan kon-
ventionen kan bruges til at påvirke 
handicappolitikken i Danmark og i 
resten af verdenen.

Du kan læse FNs handicapkonvention på Institut for Menneskeret-

tigheders hjemmeside, www.menneskeret.dk  –  Socialministeriet har 

også en udgave på nettet af konventionen i en letlæst udgave, som 

du kan læse på Handicap-nyt EKSTRA.
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 ”Gå til vælgermøder til Folketingsvalget 2019. Vi 
bliver populære. Mange vil love os meget.

PETER KLITGAARD
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Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411

bredegaard@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.

Møder du nogen, som 
har en DROPFOD?

Møder du nogen, som har 
DROPFOD?
Dropfod er, når foden
ikke går fri fra gulvet.

Når du anvender en 
Allard AFO, kan den hjælpe dig 
med at opretholde balancen, 
få en bedre gang, gå længere 
strækninger og føle dig mere 
tryg.

Besøg Allard AFO.com  og 
Getbackuptoday.com for at 
læse mere om hvordan andre 
personer har fået hjælp til et 
mere aktivt liv ved at anvende 
en Allard AFO.

Vil I vide mere? 
Kontakt kundesupport 43 96 66 99, 
info@camp.dk W W W. C O R E O N E . D K
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Dansk Handicap Forbunds 

rådgivningsteam tilbyder fag-

lig sparring i sager om handi-

capkompenserende ydelser 

og tilbyder støtte fra frivillige 

bisiddere i forbindelse med 

myndighedsmøder.

KONTAKT:
Telefon: 39 29 35 55 eller via 

log in på ’Min side’ på www.

danskhandicapforbund.dk

RÅDGIVNING Af Jeppe Kerckhoffs

Når vi fra rådgivningen kan berette om mere end 2000 hen-
vendelser, 520 sagsforløb og 600 leverede frivilligtimer fra 
bisidderne, så melder spørgsmålet sig: Hvem gemmer sig 
bag tallene, og hvorfor søger de hjælp? Vi har talt med to 
medlemmer, som har benyttet rådgivningen i 2020 

H
ANDICAP-NYT HAR TALT 
med to medlemmer, som 
har fået hjælp hos råd-
givningen. Mikkel Hansen 

har fået hjælp i forbindelse med 
en BPA-sag, og Jabeen Ashiq har 
fået rådgivning, og bisidderhjælp i 
forbindelse med sin fars funktions-
nedsættelse. Begge giver udtryk for, 
at mødet med systemet kan være 
rigtig svært. Selv om man har de 
bedste intentioner om god dialog, 
så oplever de, at det er svært at få 
vejledning fra kommunen, at man 
ikke lytter til borgerens synspunkter, 
og at man som udgangspunkt får 
afslag, når man søger om hjælp. 

Et afvisende system skaber 
frustration
Mikkel Hansen havde haft en BPA-
ordning i mange år og fik et større 
behov for hjælp. Denne ansøgning 
endte absurd nok med det mod-
satte – at man ville fjerne hans 
ordning - en rystende vurdering for 
et menneske, som har behov for 
hjælp til stort set alle funktioner 
i dagligdagen. Han fortæller, at 
kommunen kun imødekommer helt 
basale behov, mens problemer om-
kring eksempelvis BPA og bilstøtte 
afvises som standard. 

Jabeen Ashiqs far havde pådra-
get sig en hjerneskade efter en 
ulykke, og familien oplevede, at 
man ikke anerkendte, at han kunne 
genoptrænes, at man ikke satte sig 
ind i de små, men vigtige forhold, 
som gør sig gældende, når man har 
rødder i en anden kultur og plud-
selig bliver plejekrævende. Her-
udover stødte de på udfordringer 
med at få de rette hjælpemidler 
og oplevede meget langsommelig 
sagsbehandling. 

Fælles for begge parter var en 
oplevelse af, at der ikke blev til-
budt nogen form for vejledning, og 
at de på egen hånd måtte lede ef-
ter information om muligheder og 
rettigheder – noget der særligt kom 
som et chok for familien Ashiq, 
som aldrig har haft behov for hjælp 

fra det offentlige system. 
Både Mikkel og Jabeen har res-

sourcer til at kunne læse og sætte 
sig ind i komplicerede ting, men 
det var for dem begge en kilde til 
stor frustration, at de selv skulle 
finde den nødvendige viden og føl-
te, at kommunen blev en modpart. 

Man føler sig hørt
Mikkel Hansen kendte Dansk Han-
dicap Forbund i forvejen, og derfor 
var det naturligt at kontakte orga-
nisationen for at få noget sparring. 
Som Mikkel siger, er det helt afgø-
rende, at man ikke føler sig helt 
alene i verden, når man står i en 
svær situation. Faktisk kan det gøre 
forskellen på, om man går videre 
med sagen, eller om man giver op. 
Mikkel har selv tænkt tanken, at 
han nok havde kastet håndklædet 
i ringen, hvis ikke han havde haft 
forbundet som sparringspartner.

Jabeen sætter også ord på mødet 
med Dansk Handicap Forbund og 
beskriver det som en oplevelse af 
at føle sig forstået, at der var en 
part, som viste en oprigtig inte-
resse i at afdække udfordringerne i 
hendes fars situation – en stor kon-
trast til den manglende vejledning 
fra kommunens side og oplevelsen 
af, at man som pårørende selv 
skulle søge alt frem på nettet. Både 
Mikkel og Jabeen udtrykker bekym-
ringer for dem, som ikke har res-
sourcerne eller stærke pårørende, 
som kan hjælpe dem igennem.

Konkret viden og erfaring 
baner vejen
Forbundets rådgivning er en te-
lefonrådgivning, som primært 

Det gør en forskel at 
føle sig forstået



fungerer som medlemmets spar-
ringspartner. Det har begrænsnin-
ger, men i kombination med vores 
frivillige bisidderkorps kan vi sam-
mensætte en støtte, som ofte har 
stor effekt. 

Mikkel fortæller, at han fik me-
get konkret sparring på at få alle 
de vigtige oplysninger frem, blev 
guidet i forhold til lovstoffet og 
fik hjælp til, hvordan han kunne 
målrette sin kommunikation med 
kommunen. Faktisk førte det til, at 
ordningen blev reddet i forbindelse 
med klagesagen. 

Jabeen fortæller om den store 
hjælp, det var at kunne forlade de 
desperate googlesøgninger og i 
stedet gå i dialog med rådgivere, 
som har indsigt i lovstoffet og 
konkret erfaring i at hånd-
tere handicaprelaterede 
spørgsmål. Det sam-
me gjorde sig gæl-
dende, da fami-
lien fik støtte 
af en frivillig 
bisidder 
med egne 
erfaringer 
og stor 
viden om, 
hvordan 
man skulle 
forberede 
og struktu-
rere et myn-
dighedsmøde. 
Den viden og 
erfaring, både Mik-
kel og Jabeen mødte i 
rådgivningen, skabte grund-
laget for konkrete løsninger, som 
højst sandsynligt ikke var opnået, 
hvis de stod alene. 

Mikkel kommer dog også med 
konstruktiv kritik, for som medlem 
er der et ønske om, at rådgivnings-
tilbuddet kunne udvides endnu 
mere end i dag, for det er mange 
spørgsmål, der melder sig, når 
man står midt i et så komplekst 
sagsforløb. Mikkels ønske er noget, 
som kræver flere ressourcer, men 

vi kan love, at forbundet fortsat 
vil arbejde på at gøre ønsket til 
virkelighed. Dels vil vi gerne kunne 
hjælpe endnu flere, dels kæmper 
vi for markante forandringer af sy-
stemet; for det skal ganske enkelt 
være muligt at få den rette 
vejledning og støtte i 
kommunen – uden 
at skulle inddrage 
en organisa-
tion.       

Mikkel Hansen søgte 
rådgivning i sin BPA sag. 
Privatfoto.

Jabeen Ashiq fik rådgivning og bisid-
derhjælp til et kompliceret forløb 

med hendes far Moham-
mad Ashiq. Pri-

vatfoto.
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Nyt projekt i Guatemala
Dansk Handicap Forbund stopper med projektet i Honduras og starter et nyt i Guatemala

E
FTER AT VI i Dansk Handicap 
Forbund har støttet handi-
capbevægelsen i Honduras 
gennem en del år, er det nu 

så småt på tide at afslutte samarbej-
det og lade handicapbevægelsen 
stå på egne ben. Der er heldigvis 
sket store fremskridt i forhold til 
organisationernes medlemstal, 
geografiske udbredelse, deres or-
ganisatoriske og økonomiske bære-
dygtighed samt evne til at opnå ret-
tigheder for deres medlemmer. Det 
ser ud til at kunne lykkedes, at de 
kan klare sig uden Dansk Handicap 
Forbunds støtte i fremtiden, hvilket 
vi er meget stolte over og glade for. 

Trække på erfaringer fra 
Honduras
Vi har derfor været på udkig efter 
et nyt land at starte et projekt op 
i, og det nye land er  Guatemala , 
som er nabo til Honduras, og begge 
lande ligger i Mellemamerika. Det 
betyder, at repræsentanter fra 
handicapbevægelsen i Guatemala 
kan besøge Honduras og få stor 
inspiration derfra til, hvordan man 
udvikler sig som handicaporga-

nisation og især, hvordan man 
koordinerer arbejdet i hele handi-
capbevægelsen for at tale med én 
stemme over for regering og andre 
myndigheder. 

Selvom Guatemala er rigere end 
Honduras og ikke er blandt de 
helt fattige lande, er der ekstrem 
stor forskel mellem rig og fattig. 
Regeringen har i mange år været 
kontrolleret af en meget lille magt-
elite, som ikke har bekymret sig 
om sociale ydelser, uddannelse 
og sundhed til den brede befolk-
ning. Fx har Guatemala verdens 
sjette højeste rate af fejlernæring 
blandt børn, og det er særligt 
udbredt blandt den meget 
store oprindelige befolkning 
i landet. 

Handicapbevægelsen er svag 
og splittet i mange små organisa-
tioner koncentreret i og omkring 
hovedstaden Guatemala City. Der 
er derfor nok at gå i gang med, 
og det er forbundets håb at være 
med til at opbygge en stærk handi-
capbevægelse i Guatemala. Vi har 
fået bevilget midler til et mindre 
indledende projekt og indsender til 

februar endnu et projekt til Danske 
Handicaporganisationers handicap-
pulje.  

Ca. halvdelen af indbyggerne i Guate-
mala tilhører den oprindelige befolk-

ning. Foto: Colourbox.
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FN's verdensmål nr. 4 
formidlet til børn af en ugle
Børn lærer på finurlig vis i ny bog om verdens forskelle, ligheder og kvalitetsuddannelse

V
ICTORIA ER 12 år og går i 
skole i Danmark, og i hen-
des klasse skal de arbejde 
med FN's Verdensmål nr. 4 

Kvalitetsuddannelse.
På vej til skole kommer der en 

usynlig ugle og sætter sig på hen-
des skulder, og den følger hende 
hele dagen. En ugle symboliserer 
viden, og det viser sig at blive en 
meget spændende dag. 

Klassen skal opdeles i grupper, 
som hver især skal arbejde med 
emnet. Nogle ”rejser ud i verden” 
for at se på forholdene i udlandet 
og lærer noget om, hvordan andre 
børn går i skole uden for Danmark, 
og hvilken forskel der er på kvali-
teten. Men de lærer også om, hvor-
dan man som elev med handicap 
oplever sin skolegang. 

Victoria går i en klasse med flere 
børn med handicap, men hendes 
skole er også ny, meget bæredygtig 

og handicapegnet. Men hun lærer 
i løbet af dagen, hvor stor forskel 
der er rundt om i verden for børn 
med handicap. Og også noget om, 
hvor vigtigt det er, at alle kan være 
med. ”Leave no one behind” er 
også noget, man kan arbejde med 
her i Danmark, finder de sammen 
ud af i klassen.

I bogen er der en opgave, hvor 
eleverne skal arbejde med, hvad 
der skal til for, at man fx kan lave et 
orienteringsløb, hvor alle kan være 
med, det kan fx ske ved variation 
af udførelserne, så alle kan deltage 
i løbet.

Store forskelle på godt og 
ondt
Rejsen rundt i verden giver 
eleverne indblik i, hvad der 
er gældende for de enkelte 
lande, og hvad der mangler el-
ler måske er godt.  Grupperne 

dokumenterer deres egne projekter 
på hver deres måde, og her er det 
også tydeligt, at der er forskel på, 
hvordan man kan inkludere alle og 
lave en fremlæggelse, hvor de hver 
især med deres særlige kompeten-
cer kan fremlægge. Noget der er 
værd at tænke på!

Victorias ugle giver hende og 
klassen gode små hints, men viser 
også sin stolthed over deres gode 
dygtige måder til at indhente viden 
om emnet. Eller er uglen mon blot 
symbol for, at man altid kan grave 
dybere ned i et emne og blive klo-
gere?

En sød historie som kan give 
noget at tale om i familien eller 
klassen.

 ULANDAf Gitte R. Reckendorff Nielsen

Alle verdens regeringer har i FN vedtaget 17 mål, der frem mod 

2030 skal gøre verden til et bedre sted at være for os alle. I serien 

’Uglens Univers’ deltager den 12-årige Victoria og hendes klas-

sekammerater i Verdensmåls-eksperimentet. Undervejs  i bog nr. 4 

møder de en energisk kvinde i Uganda, børn i en landsby i Indien, 

en familie under Verdens Tag og finner i en varm sauna. Kirkeug-

len Minerva er med hele vejen. Du kan downloade Victoria og 

Verdensmålene om FN's verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse: 

Uglens Univers på https://www. victoriaogverdensmaalene.dk/

uglens-univers/

Dansk Handicap Forbunds ulandsafdeling har været med til at 

søge Danske Handicaporganisationers Handicappulje om midler 

til bogen, der er blevet til i et samarbejde med IAS - Internatio-

nal Aid Service og forfatteren. 

Victoria & Verdensmålene

Jesper Tornbjerg
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Som noget nyt kan kørestolsbrugere få handicapassistance på alle Arrivas strækninger i 
hele landet, men i praksis kan det foregå med en lifttaxa, da ikke alle tog har ramper, eller 
hvis der er store perronforskelle på stationerne.  Dansk Handicap Forbund har spillet en 
væsentlig rolle i det nye tiltag

P
ETER JOHANSON BOR i Thy 
og har et bevægelseshandi-
cap. Han har brug for at køre 
med tog fra Hurup til Thisted 

på Thybanen, som kører fra Struer 
til Thisted, men hans forbløffelse 
var stor, da han i juli 2020 erfarede, 
at der ikke var nogen handicapassi-
stance på denne strækning, som kø-
res af Arriva. Det var kun muligt at 
få hjælp til at komme ind og ud af 
toget på endestationerne. Dernæst 
kontaktede han Dansk Handicap 
Forbund for at få hjælp. 

Lena Nielsen, som er næstfor-
mand i forbundets Bygge- og Trafik-

politiske Udvalg, og Chanette Holst, 
som er hovedkasserer og tilgænge-
lighedsvejleder i Nordjylland, gik 
begge ind i ind i sagen og kom i 
dialog med Transport- og Boligmi-
nisteriet.  Det medførte, at der blev 
skrevet et tillæg i den nye kontrakt 
for handicapassistance, og fra den 
13. december 2020 har DSB handi-
capservice skulle sørge for hjælp på 
samtlige stationer, hvor Arrivas tog 
stopper og dermed også på Struer/
Thisted strækningen. 

Skuffelse – de sendte en 
liftbus
Dog skulle det vise sig, at forvent-
ningens glæde er størst. Peter Jo-
hanson bestilte assistance til den 
13. december, og Chanette Holst 
dukkede også op på Hurup station 
for at se, hvordan det foregik i 

praksis. Stor var skuffelsen for dem 
begge, da Peter blev afhentet af en 
minibus med lift. Det var der ikke 
meget togtur over.

”Jeg kørte hjemmefra med Flex-
trafik til togstationen. Jeg havde en 
togbillet og kom over i en lifttaxa. 
Det er ikke et tilbud, som jeg vil 
gøre brug af fremover. Så vil jeg 
hellere køre helt hjemmefra og til 
Thisted med den samme Flextrafik-
bus. Selve turen i en lifttaxa bumler 
også alt for meget, ikke mindst fordi 
jeg i min elscooter bliver placeret 
lige over hjulene,” forklarer han.

Peter Johanson er ikke tilfreds 
med det tilbud.  Han vil køre med 
toget, da der fx er et toilet, og fordi 
en togtur er langt mere behagelig 
end en bustur, og man kan også 
rejse sammen med familien eller 
en anden gruppe i et tog.

Handicapassistance  
til alle Arrivatog i Danmark

Arriva kører på mange 
strækninger i Jylland. 

Pressefoto: Arriva.
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Formidlingen på DSB’s handicap-
service hjemmeside og hos Arriva, 
om hvad man kan forvente, når 
man bestiller assistance, var uklar 
- ikke mindst hvorvidt togene har 
ramper eller ej. 

Hvilken assistance kan man 
få – og hvor henne?
Handicap-nyt har sat sig for at 
finde ud af, hvad der er op og ned 
i denne sag og har kontaktet både 
Arriva og DSB Handicapservice.  

Inge Bente Poulsen, Senior 
Service Manager Rail i Arriva, be-
kræfter i en mail til Handicap-nyt, 
at med den nye kontrakt betjener 
DSB Handicapservice samtlige 
standsningssteder i Arrivas betje-
ningsområde. Tidligere var der kun 
ni steder, hvor der var handicap-
service. 

Kommer man med toget eller med 
en liftbus?

”Handicapassistancerne på min-
dre stationer bliver udført enten 
ved ind-/udstigning af togene 
ved hjælp af lift/rampe eller ved 
kørselstilbud for kørestolsbrugere 
med lifttaxa til nærmeste station, 

hvor ind-/udstigning er mulig. 
Denne service med kørselstil-
buddet er helt efter reglerne og 
har fungeret fint i flere år og er 
helt nødvendig, hvis der fx ikke 
er niveaufri adgang til perronen 
på stationen. I den fælles Han-
dicapservicebrochure findes et 
Danmarkskort, der viser, hvilken 
kategorisering hver station har, og 
alle dem med den røde farve er 
stationer, hvor handicapassistan-
cerne serviceres via kørselstilbud-
det,” svarer hun.

Thybanen har ingen ramper 
på tog 
De tog, som kører på Thybanen, har 
ikke ramper, men det skyldes dog 
ikke ifølge Inge Bente Poulsen, at 
Arriva har fjernet dem, men at de 
tog, som Arriva har overtaget fra 
DSB sidste år til at køre på stræk-
ningen, var uden ramper.

Som det er nu, tager en person 
hjemmefra med Flextrafik og bliver 
kørt hen til en station og kommer 
over i en ny lifttaxa, og bliver der-
næst kørt til den station, som perso-
nen skal til – helt uden at se skyggen 

af et tog. Hvad er Arrivas kommentar 
til det?

”Arriva forstår godt, hvis der 
blandt rejsende med handicap 
måtte være præference for at blive 
hjulpet ind og ud af toget frem for 
at skulle tilbagelægge hele rejsen i 
lifttaxa. Arriva og DSB har en fælles 
ambition om, at så mange stationer 
som muligt kan serviceres med 
ind-/udstigning på stationen. Lige 
nu arbejder vi med anskaffelse af 
transportable ramper, som lever 
op til alle mål- og sikkerhedskrav, 
således at der på visse røde statio-
ner, hvor der er niveaufri adgang 
til perron/mødested, kan udføres 
handicapassistance for kørestols-
brugere ved ind-/udstigning i tog, 
som ikke har ramper,” skriver Inger 
Bente Poulsen. 

Taxaselskaber med ramper 
til togbrug
Og ifølge hende er man også i 
dialog med taxaselskaber, som kan 
medtage nogle transportable ram-
per og udføre handicapassistancen 
på stationen. ”Hvis det kan reali-
seres, så vil endnu flere kørestols-
brugere kunne komme af og på 
toget flere steder i landet, hvis der 
altså ikke er helt umulige forhold 
på stationen i form af meget høje 
niveauforskelle,” skriver hun.  

Dog kan Arriva ikke sige noget 
om, hvornår det kan blive en rea-
litet i løbet af foråret. ”Men vi ser 
meget frem til snart at kunne be-
tjene endnu flere af vore rejsende 
med togrejse frem for med lifttaxa. 
Arriva og DSB har en løbende dia-
log omkring forretningsgange og 
nyudvikling omkring handicapas-
sistancerne, herunder forbedringer 
og frugtbar dialog med kunder, 
organisationer, personale og andre 
relevante interessenter,” slutter 
hun.

 DSB Handicapservice har oplyst 
Handicap-nyt, at de ikke har noget 
at tilføje i forhold til, hvad Arriva 
oplyser i artiklen.

Læs mere om DSBs Handicapassistance  og se et kort med landets 

togruter på DSB hjemmeside. www.dsb.dk
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BOGANMELDELSE Af Katrine Ibsen Larsen. Illustration: Colourbox

Ny bog sætter fokus 
på mennesker med 
handicap og job

I 
BOGEN ”HANDICAP OG beskæf-
tigelse – Fra barrierer til broer” 
analyseres forhold, der hæmmer 
og fremmer beskæftigelsen for 

mennesker med bevægelseshan-
dicap, og opstiller en model for et 
mere rummeligt arbejdsmarked for 
mennesker med handicap samt for-
slag til, hvordan flere kan blive en 
del af arbejdsfællesskabet.

Bogen er første udgivelse fra 
Forskningscenter for Handicap og 

Beskæftigelse, og den giver ny 
indsigt i årsagerne til, at personer 
med handicap er underrepræsen-
terede på arbejdsmarkedet. Det er 
ikke nogen let opgave at få flere 
mennesker med handicap ind på 
arbejdsmarkedet, da mange for-
skellige faktorer spiller ind. Hvis 
flere skal arbejde, så kræver det 
ifølge forfatterne et bedre samspil 
mellem arbejdsmarkedets udbuds-, 
efterspørgsels- og matchningsside. 

Viden på en overskuelig 
måde
Bogen giver et godt indblik i de 
forhold, som er afgørende for, at 
mennesker med bevægelseshan-
dicap kommer i arbejde. Den kom-
binerer kendt viden om handicap 
og beskæftigelse med nye forsk-
ningsresultater og er derfor et godt 
fundament for det videre arbejde 
med at få flere med handicap ind 
på arbejdsmarkedet. 

Selvom der er tale om en viden-
skabelig udgivelse, der præsente-
rer resultaterne af et treårigt forsk-
ningsprojekt, så har forfatterne 
formået at skrive en bog, som er 
overskuelig og let at forstå, trods 
meget tekst. Som læser bliver du 
taget i hånden igennem bogen, 
hvor begreber, analyser, argumen-
ter og konklusioner er velbeskreve-
de og nuancerede. Fx er mange af 
resultaterne opsat i figurer og ta-

beller, som gør det let for læseren 
at orientere sig. Det er også et plus, 
at kapitlerne i bogen kan læses 
uafhængigt af hinanden, men det 
største udbytte fås naturligvis ved 
at læse den fra ende til anden.

Handicapisme
Bogen starter med en belysning af 
begreber som informationsasym-
metri og handicapisme. Et vigtigt 
kendetegn ved ethvert arbejds-
marked er informationsasymmetri. 
I ansættelsessituationen har både 
arbejdsgiver og arbejdstager mang-
lende og ulige information om hin-
anden. Informationsasymmetri kan 
medføre statistisk diskrimination, 
som i dette tilfælde betyder, at ar-
bejdsgiveren fravælger ansøgeren 
til en stilling ud fra andre karakte-
ristika, end dem som er relateret til 
produktivitet, fx race, nationalitet, 
køn eller handicap. Handicapisme 
betegner et sæt forestillinger 
om, at personer med handicap er 
mindreværdige, og en adfærd, der 
behandler dem som sådan, fx ved 
at ekskludere dem fra folkeskoler, 
boligområder eller arbejdspladser. 

Handicapisme er velegnet til at 
forstå den indirekte og ofte ube-
vidste forskelsbehandling, som 
personer med handicap oplever. 
Informationsasymmetri og handi-
capisme er med til at sætte scenen 
omkring samspillet - eller mangel 
på samme - mellem arbejdsmarke-
dets udbuds-, efterspørgsels- og 
matchningside.

Det er svært at få et job, hvis man har et handicap. Det vi-
ser et forskningsprojekt, som har undersøgt området nøje
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Selvværd og forskelsbe-
handling
Dernæst går bogen videre til at 
fokusere på, hvilke forhold der gør 
sig gældende hos mennesker med 
bevægelseshandicap. Her undersø-
ges vigtige faktorer, såsom: Selvtil-
lid og bekymringer for negative 
trusselsbilleder, forskelsbehandling 
og fysisk tilgængelighed. 

Undersøgelsen viser, at lav selv-
tillid og mange bekymringer giver 
færre jobsøgninger. Desuden viser 
analyser, at mennesker med han-
dicap oplever forskelsbehandling, 
når de søger job, og at den dårlige 
fysiske tilgængelighed på mange 
danske arbejdspladser også påvir-
ker jobsøgningen. Undersøgelsen 
kommer også ind på betydning af 
et jobrelevant socialt netværk, som 
man kan trække på i forbindelse 
med jobsøgning, og hvilke barrierer 
mennesker med handicap kan op-
leve i forhold til at trække på deres 
netværk. 

Arbejdsgiverne
I del tre er fokus på arbejdsgiverne. 
Her er det især interessant at læse 
resultaterne af et eksperiment, som 
har testet arbejdsgiveres villighed 
til at ansætte en jobansøger med 
handicap, sammenlignet med en 
ansøger uden handicap, samt be-
tydningen af forskellige informatio-
ner knyttet til handicap. 

Arbejdsgiverne i undersøgelsen 
blev tilfældigt inddelt i fem grup-
per og modtog forskellige beskri-
velser af en fiktiv jobansøger. Det 
kunne fx være en kørestolsbruger, 
hvis ansættelse ville betyde nød-
vendig tilpasning af arbejdsplad-
sen, og at virksomheden derfor 
skulle søge økonomisk støtte til 
tilpasningerne osv. Efterfølgende 
skulle arbejdsgiverne vurdere, hvor 
sandsynligt det ville være at an-
sætte ansøgeren. 

I bogen præsenteres også en 
spændende arbejdsgivertypologi, 
som viser, at relationen mellem ar-

bejdsgivernes holdninger og hand-
linger er mere kompleks, end det 
ofte antages. Positive holdninger 
medfører ikke nødvendigvis posi-
tive handlinger, og negative hold-
ninger kan være associeret med 
positive handlinger. I undersøgel-
sen kommer forskerne frem til fire 
arbejdsgivertyper: den engagerede 
arbejdsgiver, den passive arbejds-
giver, den skeptiske arbejdsgiver 
og den afvisende arbejdsgiver. 

Beskæftigelsespolitik
Til sidst fokuserer bogen på be-
skæftigelsessystemet fx kommu-
nernes organisering af beskæftigel-
sesindsatsen og handicapområdets 
placering heri. Derudover viser 
undersøgelsen, at der er et øget 
landspolitisk fokus på handicap og 
beskæftigelse. Fx indgår handicap 
fra 2019 i et af de vejledende 
ministermål på beskæftigelsesom-
rådet. Og der er et øget kommunalt 
fokus på området, da en sammen-
ligning af lokale beskæftigelses-
planer i 2012 og 2019 viser en 
stigning i antallet af planer, som 
stiller krav til aktiv handling på 
handicapområdet. 

Undersøgelsen påpeger en 
meget stor udfordring, nemlig at 
ministermål og beskæftigelsespla-
ner ikke kommer med anvisninger 
til, hvilke midler der kan tages i 
anvendelse i beskæftigelsesindsat-
sen. Alt i alt giver de politiske, le-
delsesmæssige og organisatoriske 
rammer kun begrænset sikkerhed 
for, at jobcentrene har opmærk-
somhed på og tager målrettede 
initiativer til at forbedre beskæfti-
gelsessituationen for personer med 
handicap. 

God bog for de interesse-
rede i området
Har du allerede kendskab til handi-
cap og beskæftigelse, vil du, når du 
læser bogen, opleve at få bekræf-
tet kendt viden, men du vil også 
opleve, at forskerne har forsøgt at 

nuancere eller udfordre den kendte 
viden. Vigtigst af alt vil du opleve 
at få ny viden inden for både ud-
budssiden, efterspørgselssiden og 
matchningssiden. 

Bogen er skrevet til politikere, 
fagprofessionelle, interesseorga-
nisationer, studerende og forskere 
med interesse for mennesker med 
handicap og arbejdsmarkedet. Jeg 
vil dog anbefale alle, der er interes-
seret i området eller dele af områ-
det til at læse denne bog. 

Handicap og beskæftigelse 

– Fra barrierer til broer af 

Thomas Bredgaard, Finn 

Amby, Helle Holst og Frederik 

Thuesen. Djøf Forlag. Vejle-

dende pris kr. 450.

HANDICAP NYT 1 - 2021   •   47



Status på diskriminationsforbuddet:
De store sager lader vente på sig

Den 1. juli 2018 blev det ulovligt at diskriminere på grund af handicap uden for arbejds-
markedet. Ligebehandlingsnævnet har siden da afgjort knap 50 sager, og kun seks er endt 
med en godtgørelse til klager, og de store sager lader vente på sig. Alligevel er loven ikke 
uden betydning, mener Institut for Menneskerettigheder

F
OR MANGE I den handicappo-
litiske verden var det en stor 
dag, da Lov om forbud mod 
forskelsbehandling på grund 

af handicap uden for arbejdsmarke-
det, som loven formelt set hedder, 
trådte i kraft den 1. juli 2018. Fra 
den dag var det ikke længere lovligt 
fx at afvise en person fra en restau-
rant på grund af et handicap med 
henvisning til, at en kørestol fx ikke 
kunne komme rundt.

Fra start har Dansk Handicap 
Forbund dog forholdt sig kritisk til 
loven, da den ikke ville have den 
store betydning for forbundets 
medlemmer, da lovteksten ikke in-
deholdt krav til den fysiske tilgæn-

gelighed – og heller ikke en ret til 
såkaldt rimelig tilpasning.

Det betyder, at selvom en re-
staurantejer ikke må afvise en 
person med henvisning til et han-
dicap, så kan man alligevel ende 
med – helt lovligt – at blive afvist, 
hvis der fx er trin op eller ned til 
restauranten, og man dermed ikke 
kan komme ind. Det var for dyrt, 
lød begrundelsen, hvis rimelig 
tilpasning også skulle skrives ind i 
lovteksten.

Rimelig tilpasning er med – 
i 11. time
Den 22. december sidste år ved-
tog Folketinget dog en ændring til 

loven, således at der skal sikres ri-
melig individuel tilpasning til børn 
og unge med handicap i dagtilbud, 
i folkeskoler og på private skoler. 
Ændringen trådte i kraft den 1. ja-
nuar 2021.

Men med kun et halvt års tid til 
evalueringen er der ikke meget tid 
til at opsamle erfaringer, og der-
med er der heller ikke meget viden 
at evaluere på baggrund af og i 
forhold til rimelig tilpasning, når 
loven skal evalueres den 1. juli i år. 
Men det er noget, som Institut for 
Menneskerettigheder vil tage med 
og holde øje med også efter evalu-
eringen, fortæller Nikolaj Nielsen, 
der er chefkonsulent og teamleder 

48   •   HANDICAP NYT 1 - 2021  

DISKRIMINATION Af Mads Stampe



for handicap og ligebehandling på 
instituttet.

”Baggrunden for ikke at inklu-
dere rimelig tilpasning i loven til at 
begynde med var, at det ville blive 
meget dyrt. Erfaringer fra Norge og 
Sverige tyder dog på, at det ikke er 
ret dyrt, og derfor vil vi også tage 
det op igen, når der er kommet 
flere erfaringer ind for at se, om vi 
kan udvide rimelig tilpasning til an-
dre områder,” konstaterer han.

Løftestang og vigtigt signal 
Det er, kan man sige, de små skridt 
i den rigtige retning, der kan føre 
til store og afgørende skridt senere 
hen, og derfor er vedtagelsen af 
loven i 2018 også vigtig.

For selvom den ikke ser voldsomt 
slagkraftig ud, når man ser på an-
tallet af sager og afgørelser i Lige-
behandlingsnævnet, så har den al-
ligevel stor betydning (se skemaet).

 ”De sager, vi har set indtil nu, 
har handlet om relativt små ting 
som fx adgang til restauranter, og 
vi mangler stadig at se de større 
ting blive taget op. Men det tager 
tid at finde ud af, hvad sådan en 
lov kan bruges til, og få ideerne, 
kan man sige, til, hvad der kan og 
skal tages op i forhold til diskrimi-
nation,” siger han.

De idéer skal nok komme, og der-
for vil loven også gøre sig mere og 
mere gældende, efterhånden som 
tiden går, mener Nikolaj Nielsen.

Institut for Menneskerettigheder 
har fx brugt loven som løftestang 
til at rejse en problemstilling over 
for Sygeforsikring Danmark om op-
tagelse af medlemmer med forud-
gående handicap. Sagen førte til, at 
Sygeforsikring Danmark ændrede 
deres vedtægter og oplysninger på 
deres hjemmeside og i informati-
onsmaterialerne om, hvad det kræ-

ver at blive medlem i den private 
forsikring.

Og det er netop dét, der gør lo-
ven vigtig: at man kan bruge den 
som løftestang til at få sat fokus på 
nogle ting, som over tid betyder, 
at mennesker med handicap ikke 
længere oplever at blive diskrimi-
neret på grund af handicap.

”I bund og grund er det en aner-
kendelse af, at man overhovedet 
kan diskrimineres på grund af et 
handicap. Det er i sig selv langt fra 
en dansk historisk tankegang, hvor 
et handicap blev anset for at være 
et individuel problem og ikke et 
samfundsskabt, socialt fænomen, 
som blandt andet opstår på grund 
af diskrimination. Sådan en aner-
kendelse sender et vigtigt signal 
og har stor værdi,” mener Nikolaj 
Nielsen.

Foto: Colourbox

Sager om handicap uden for arbejdsmarkedet i 
Ligebehandlingsnævnet 2018-2020

Datatræk pr.: 16-12-2020

Kilde:  
Ankestyrelsens 
sagsbehandlingssystem

Indkomne sager om handicap uden for arbejdsmarkedet 2018-2020 

Antal indkomne sager 15 39 49

Afsluttede sager om handicap uden for arbejdsmarkedet 2018-2020

Afvist nævnet 3 5 11
Afvist sekretariat 2 1
Ej i strid med lov 1 4 
Godtgørelse 2 4 
I strid med loveen 1 
Bortfald pga. forlig eller opfyldelse 5 4 
Sag lukket af andre grunde 2 2 

Afgjorte sager i alt 3 17 27

2018 2019 2020
(jan.-nov.)

2018 2019 2020
(jan.-nov.)
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Verdensmål skal bruges 
- også i naturen 

Kær Vestermark i Sønderborg Kommune skal udvikles til Center for 
Verdensmål under overskriften – Leave no one behind. Mange nye 

tiltag sikrer gode oplevelser for alle

Tilgængelig bro med 
 udsigtsplatfom.
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N
ATUREN ER ET svært ter-
ræn at færdes i for mange 
personer med handicap. 
Med de rette foranstaltnin-

ger åbnes der for adgang for alle, 
hvor begrebet ”alle” skal forstås 
som langt de fleste.

Der vil være landskaber, hvor 
personer med særlige handicap 
har svært ved at nå hen, og situa-
tioner, hvor personer med helt 
særlige udfordringer har svært ved 
at opleve.

Sønderborg Kommune købte i 
2014 Kær Vestermark, som i 60 
år havde fungeret som et 134 
ha stort militært øvelsesterræn. 

Kommunens vision er at skabe et 
rekreativt naturområde tæt ved 
Sønderborg.

Kær Vestermark er et let kup-
peret landskab langs Als Sund med 
mange levende hegn, småskove 
og græsarealer. I området er der et 
veludviklet sti- og vejsystem, en 
skydebane og fire gamle gårdan-
læg. Området rummer mange for-
skelligartede naturoplevelser.

Center for Verdensmål
Byrådet i Sønderborg har beslut-
tet, at Kær Vestermark skal være 
”Center for Verdensmål”. Et sted, 
hvor FN’s 17 verdensmål og rele-

vante delmål formidles i øjenhøjde 
med lokale mål. Den tværgående 
overskrift for de 17 verdensmål er 
”leave no one behind” – ”Ingen må 
lades i stikken”. Det er en inklu-
derende tankegang, som fx viser 
vejen for at skabe adgang for alle 
– også i naturen.

Kommunen startede i 2014 med 
at spørge borgerne i Sønderborg 
Kommune, om de havde ønsker 
til området. En overvældende 
mængde høringssvar handlede om 
tilgængelighed for alle, som kom 
fra handicaprådet, borgere og or-
ganisationer, som samstemmende 
ønskede bedre adgang for alle.
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I løbet af de seneste seks år har 
de mange høringssvar været grund-
laget for udvikling af de mange 
rekreative tiltag, som allerede er 
anlagt.

En spejderlejr i 2017 med 
37.000 spejdere på Kær Vester-
mark hjalp med at udvikle områ-
dets rekreative tilbud, hvor der 
blev bygget fugleskjul, sheltere 
og et kæmpe madpakkehus med 
toiletfaciliteter egnet til kørestols-
brugere.

Spejderlejren var også afsættet 
til en ny infrastruktur i området 
med stier og veje. 

Grundig planlægning er 
nødvendig
Kær Vestermark er omfattet af 
mange beskyttelseshensyn, som 
skal hjælpe med at bevare natur 
og landskab, så vi mennesker kan 
få indholdsrige oplevelser, når vi 
besøger vores fælles natur. Mange 
beskyttelser er restriktive over for 
terrænændringer og installationer 
i naturen. Når projektets formål er 
friluftsliv eller at give bedre ad-
gang til naturen, giver lovgivningen 
heldigvis ofte flere muligheder. 
Hertil kommer, at der ved grundig 

planlægning ofte kommer mulig-
heder frem, hvor der med få tilpas-
ninger kan gives adgang for alle in-
den for rammerne af eksisterende 
lovgivning. 

I 2019 fik kommunen en profes-
sionel evaluering af fremkomme-
ligheden i naturen på Kær Vester-
mark. Specialet fra Landskabsar-
kitekten Maria Sophia Lehim med 
titlen ”Kær Vestermark – Tilgæn-
gelighed for alle”- som omhandler 
løsninger på mange af de udfor-
dringer, der er ved at sikre adgang 
for alle til naturen. 

Det er en nyttig evaluering af 
området, som sammen med DS-
håndbogen – ”Udearealer for alle-
sådan planlægges et tilgængeligt 
udemiljø” giver et godt afsæt for 
valg af løsninger. Ofte er det dog 
i samarbejdet med brugerne, at 
de bedste løsninger kommer frem. 
Sønderborg Kommune har et tæt 
samarbejde med det lokale handi-
capråd.

Det er ikke alle naturlokaliteter, 
som kan nås af alle. Svært tilgæn-
geligt terræn er ofte den største 
udfordring, og her er det kommu-
nens opgave i samarbejde med 
organisationerne at vurdere, om en 

egentlig adgang for alle er muligt. 
Nogle aktiviteter er selvsagt skabt 
til at være for alle. Det gælder fx de 
menneskeskabte muligheder for at 
sove i shelter eller de stemnings-
fulde oplevelser i fugleskjulet. 

Terræn giver forhindringer
Den frie og uhindrede færdsel i 
terrænet skaber straks flere for-
hindringer, da naturen er vild, 
stikkende, mørk, kupperet, blød, 
våd og meget mere, hvor selv den 
fysisk velfungerende atlet kan have 
svært ved at nå frem. Naturen er 
ikke tilgængelig overalt. 

I erkendelse af at disse ufrem-
kommelige lokaliteter ofte rummer 
mange spændende naturoplevelser, 
er der på Kær Vestermark lavet et 
udbredt sti-net bestående af kort-
klippede græsstier i det kupperede 
terræn og grusstier i det mere flade 
terræn. I de mere end otte km el-
hegn er der sat 20 specialudviklede 
klaplåger, der giver adgang for man-
ge til græsningsarealerne året rundt. 

Hverken græs eller grus er til-
gængelig for alle. Derfor arbejder 
Sønderborg Kommune på at finde 
yderligere løsninger, hvor selv de 
mindst mobile borgere kan komme 

Støvlen er bygget af spejdere og in-
deholder madpakkehus, toilet og en 
udsigtsplatform. Pressefoto Sønderborg 
Kommune.

Madpakkehus og handicap-
toilet befinder sig inde i en 
støvle i str. 3200 og opført af 
spejdere.
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helt ud, hvor stien stopper. Det kan 
være udlån af terrænkørestole og 
motoriseret transporthjælp eller 
noget helt andet. 

Tilsvarende arbejder kommunen 
på, at sikre adgang til marin formid-
ling for de borgere, der kan komme 
i en våddragt. Det skal ske via en 
specialudviklet flydebro, hvor bl.a. 
kørestolsbrugere efter eget ønske 
og formåen kan komme tæt på, 
ud på og ned i vandet. Her er der 
tænkt på at udvikle mere fleksible 
våddragter, som kan lynes på per-
soner liggende. 

Motionsbane for alle
Et af de største udviklingsprojekter 
på Kær Vestermark er en motions-
bane for alle. Rundt om i landet lig-
ger der en stribe standardiserede 
militære forhindringsbaner. Ofte 
begrænset til militærets brug. Et 
ældre anlæg på Kær Vestermark 
trænger til renovering. I den forbin-
delse er der i samarbejde med bl.a. 
skoler, institutioner samt en stor 
gruppe af private og organisationer 
med fokus på handicap udarbejdet 
et helt nyt koncept. Projektet bliver 
en omdannelse af den svære for-
hindringsbane, så der kommer fire 
niveauer, hvor man efter fysik og 
formåen kan vælge det niveau, der 
passer til den enkelte. Det mest 
nyskabende i dansk sammenhæng 
bliver det nye forhindringsspor for 

kørestolsbrugere. 
For nogle borgere vil et ujævnt 

terræn resultere i farlige rystelser. 
For Sønderborg Kommune er det 
en løbende opgave at analysere, 
hvilke brugergrupper, et givent pro-
jekt kan udvikles til. 

Allerede i dag er der masser af 
muligheder på Kær Vestermark. En 
stor Støvle i ”str. 3200” giver en 
fantastisk ramme som madpakke-
hus med grill og toilet. Ved Det Ma-
rine Center er det muligt at komme 
ned til kysten via et 60 meter langt 
rampeanlæg og videre 40 meter ud 
på havet via en solid træbro. Herfra 
kan man opleve det smukke Als-
sund, den vilde kystskrænt langs 
Kær Vestermark, og der er gode 
muligheder for lystfiskeri.

Har man gevinst på krogen, kan 
man efterfølgende rense fisken ved 
den specialdesignede fiskerense-
plads og grille maden ved den nye 
grillplads. Ved Det Marine Center 
er der tænkt fremkommelighed for 
alle i forlængelse fra den asfaltbe-
lagte P-plads.

Mange besøger det smukke Kær 
Vestermark med hund. Særligt min-
dre mobile borgere har stor glæde 
af områdets hundeskov. Et areal, 
hvor lydige hunde kan færdes uden 
snor. Rundt i hundeskoven er der 
anlagt en natursti med fastkørte 
skærver. 

Flere grupper af borgere i 

beskyttet beskæftigelse har 

deres daglige gang på Kær 

Vestermark, hvor de står for 

grøn drift og klipning af stier 

og hegn. De kommer fra SA-

ABU, som er et værksted for 

mennesker med kognitive 

udfordringer i Sønderborg 

Kommune, og deres arbejde 

bidrager til, at alle får en god 

oplevelse på Kær Vestermark. 

Bent Albæk er projektleder 

ved Center for Verdensmål, 

Kær Vestermark i Sønderborg 

Kommune. 

Bente Rey er formand for 

Danske Handicaporganisa-

tioner (DH) i Sønderborg 

og formand for Sønderborg 

afdeling i Dansk Handicap 

Forbund.

Alt i området er ikke færdigt, men tilgængelighe-
den er i højsædet for mange planer for området.



HJÆLPEMIDDEL Af Line Nykjær Johansen

Studerende fra Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) udvikler nyt sæde 
til kørestole

Et nyt sæde til forbedring af siddestillinger er skabt i tæt kontakt med brugere

E
RSIST ER NAVNET på en ny 
start-up virksomhed bestå-
ende af fem ingeniørstude-
rende fra Danmarks Tekniske 

Universitet (DTU) i Ballerup. Sam-
men har de udviklet produktet Ro-
Go; et mekanisk styret sæde til kø-
restole, som skal sikre ergonomisk 
siddestilling for kørestolsbrugere 
og mindre belastning i arbejdet for 
sundhedspersonalet. 

RoGo består af en siddeindsats 
med en rullende funktion, desig-
net til at køre i loop, som føres 
igennem sædestoffets specielle 
påsyede stoflister, indsættes i et 
skinnesystem, som monteres på 
kørestolen. RoGo er start-up’ens 
løsning på en gængs problematik 
for kørestolsbrugere med at glide 
frem i sædet, som blandt andet kan 
føre til rygskader, synkebesvær og 
tryksår. Derudover kan tunge og 
forkerte løft føre til arbejdsskader 
hos plejepersonale i form af skul-
der- og rygsmerter. 

Teknologi for alle 
Ersist blev opmærksom på proble-
mets omfang på et semesterprojekt, 
hvor inddragelse af kørestolsbru-
gere, pårørende og plejepersonale 
har været en stor del af idegene-
rering og udvikling af produktet. 
Firmaet er nu i gang med at videre-
udvikle deres løsning sideløbende 
med deres studie med hjælp fra 
initiativet Teknologi for Alle, som er 

et partnerskab mellem Danmarks 
Tekniske Universitet, Bevica Fonden 
og Danske Handicaporganisationer, 
der skal gøre tilgængelighed og 
universelt design til en naturlig del 
af udviklingen af bæredygtige tek-
nologiske løsninger. 

Hvis du vil vide mere om Ersist 
eller Teknologi for Alle, kan du 
kontakte projektkoordinator Line 
Johansen på linejo@dtu.dk.

Her ses sædet, som 
er ved at blive ud-
viklet. Pressefoto.

Her ses de fem studerende fra Ersist. Fra venstre ses Jeppe Uhre Hansen, Cailín Mac 
 Cormaic, William Vindal Ludvigsen, Alexander Lerche og Nicklas Højegaard. Pressefoto.
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Brændsto�orbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-121 g/km. 
Er vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk

COROLLA 
TOURING SPORTS
DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
ALTID MED AUTOMATGEAR. 
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