
ET SKÆBNE-
FÆLLESSKAB 
FULD AF HÅB

WEBSITE VIL  SKABE 
BEGEJSTRING FOR 
INKLUDERENDE 
ARKITEKTUR

REHAB-GOLF FOR 
MENNESKER MED 
BEVÆGELSES-
HANDICAP

NR. 2  MAJ 2021



2   •   HANDICAP NYT 2 - 2021  

Fælles
om at skabe 
frie individuelle liv

Pernille og Lasse
Skabere og ejere af
 
Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
Tlf 2576 8384



HANDICAP NYT 2 - 2021  •   3

I N D H O L D

6  Hjulspind

13  Mange brugere af manuelle 
kørestole træner ikke
Men hvorfor gør de ikke det?  
En rapport kommer med nogle svar. 

16  På arbejde med et handicap
Bliv opdateret om forbundets 
arbejde på området, som har givet 
resultater.

19  Jens Bouets klumme 

19  BPA netværk: Red BPA-
ordningen
Dansk Handicap Forbund er med i et 
netværk om Borgerstyret Personlig 
Assistance (BPA).

20  HandiK@ – et alternativt 
læringslaboratorium
På visit på en skole med skæve 
påfund.

25  DET SKER I DHF

34  Et skæbnefælleskab  
fuld af håb 
Handicap-nyt har talt med to 
medlemmer fra specialkredsen RYK.

38  Boganmeldelse
Om at vælge livet til. Ung mand 
beretter om at få en alvorlig 
diagnose i en alder af 15 år og få et 
andet liv, end han havde forestillet 
sig.

40  Det forpligter at være så 
gammel og erfaren
Medlemmer i forbundet besvarer 
spørgsmål om Dansk Handicap 
Forbunds ulandsarbejde. 

43  Rehab-golf – for mennesker 
med bevægelseshandicap
Dansk Handicap Forbund er med i 
projekt om Rehab-golf.

46  Anders kæmper en 
bred politisk kamp fra sin 
kørestol – men han er ikke 
handicappolitiker
Interview med Anders J. Andersen 
som er kommunalpolitiker i 
Vordingborg.

48  Det frie valg bliver 
begrænset, når hjemmeplejen 
skal hjælpe på ferien
Det kan give udfordringer at modtage 
hjemmepleje, når man er på ferie.

 ”RYK har været en integreret del af min opvækst, og 
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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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LAD OS GIVE HINAN-
DEN EN EKSTRA HÅND

I løbet af det spæde forår så jeg nogle 
ret sjove små sketches i fjernsynet. De 
viste situationer, hvor nogle personer 
efter corona-isolationen fuldstændigt 
havde glemt deres sociale færdigheder, 
og derfor var helt kiksede i mødet med 
andre mennesker. Det var godt skruet 
sammen, og jeg fik et godt grin. Men ef-
terfølgende gik jeg rundt og funderede 
lidt over det, jeg havde set, for faktisk er 
der flere dybe lag i det, som fik mig til at 
reflektere over det forår, vi befinder os i 
lige nu. Et forår, hvor vi skal i gang igen, 
hvor vi skal genetablere samværet og 
kontakten til andre mennesker, familie, 
venner og kolleger, men også de fælles-
skaber vi har i foreningslivet.

Dansk Handicap Forbund er et stærkt 
netværk af mennesker med handicap, og 
samværet har altid været helt centralt for 
os – uanset om vi mødes i en lokalafde-
ling, en specialkreds, en interessegruppe 
eller yder frivillig hjælp og støtte til 
hinanden. Det er en særlig situation, at 
vores aktiviteter har været lagt ned i så 
lang tid, det, tror jeg ikke, er set i de 96 
år, vi har eksisteret.

For mange er denne tid forbundet med 
ren glæde. Man kaster sig ud i livet og gi-
ver den fuld gas med samværet, og nogle 
drister sig måske allerede nu til at give et 
længe savnet kram. Det er dejligt, og det 
skal vi glæde os over, og skulle vi være 
lidt kejtede, så tager vi det med.

Men samtidig ved jeg, at der er andre, 
for hvem den øvelse absolut ikke bliver 
nem. Isolationen kan faktisk have påvir-
ket os mere, end vi aner, og for nogle vil 
det derfor ikke være bare lige at kaste 
sig ud i livet igen. Det kan være forbun-
det med angst, tilbageholdenhed, og 
nogle vil have et behov for en hjælpende 
hånd til at komme i gang igen.

Forbundet er det netværk, som kan hjæl-
pe på vej, der hvor det er svært. Det er et 
trygt sted, hvor aktiviteter og fællesskab 
kan hjælpe til at skabe den tryghed, som 
nogen har behov for. Det er derfor mit 
håb, at vi snarest muligt vil se liv og ak-
tivitet i form af møder, foredrag, ture og 
rejser på tværs af forbundet.

De fleste af os er nok blevet lidt rustne i 
forhold til det sociale. Men mens mange 
kan grine lidt af det og kaste sig frygtløst 
ud i livet, så er min appel, at vi husker på 
alle dem, som har brug for en hånd. Lad 
os gøre en indsats for at få vores aktivi-
teter i gang på en måde, så alle kan være 
med.

Vi har altid været inkluderende, men 
i år skal vi være særligt inkluderende 
og tænke på andre. Lad os give den en 
ekstra skalle – nogle har måske brug for 
en opringning eller en ekstra personlig 
opfordring. Det kræver noget af os. Men 
hvis vi alle tænker på hinanden og gør 
en indsats for dem, som har brug for det, 
så viser vi vores styrke som fællesskab 
og giver vores bidrag til, at vi alle kom-
mer tilbage til alt det, vi holder af og har 
sammen.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER
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Midttrafik har strammet corona-regler 
for Flextrafik-chauffører? Stofmund-
bind, halvvisir eller hagevisir må ikke 
længere anvendes af chauffører i 
Midttrafiks Flextrafik. De eneste vær-
nemidler, der må bruges, er heldæk-
kende ansigtsvisir og Type II mund-
bind. Ændringen er sket på baggrund 
af en undersøgelse af Præhospitalet 
Region Midtjylland af værnemidler og 
deres evne til at beskytte kunderne.

Danske Handicaporganisationer (DH) 
har oprettet en underside på deres 
hjemmeside med tips til temaer til 
kommunalvalget, som løber af stabe-
len den 16. november 2021 https://
handicap.dk/lokalafdelinger/bliv-
klar-til-kommunalvalg

DSBs handicapbrochure om handicap-
service er blevet opdateret med flere 
stationer, hvorfra der ydes assistance 
med lift eller rampe. Siden decem-

CP Danmark lancerer ny 
 kampagne mod krænkende 
 adfærd og seksuelle overgreb

CP Danmark lancerede i januar kam-

pagnen ’Min og din grænse’ sammen 

med Hjerneskadeforeningen. Kam-

pagnen skal øge børn og unges selv-

indsigt og styrke deres evne til at 

sætte grænser for sig selv og andre i 

forhold til grænseoverskridende ad-

færd og seksuelle krænkelser. 

Materialet er henvendt til børn og 

unge i alderen 8-16 år, men derud-

over henvender hjemmesiden sig 

også til voksne omkring målgruppen 

– det vil sige forældre, plejeforældre, 

lærere, pædagoger, seksualvejledere 

og mange andre. Indholdet er egnet 

som undervisningsmateriale, og som 

et materiale, man kan snakke med de 

voksne om.

Materialet består af en selvstæn-

dig hjemmeside, der indeholder de-

batskabende korte film, interaktive 

fortællinger, podcast, læringsakti-

viteter og brugervejledning, og det 

hele er bygget op om temaerne: Min 

krop – min grænse, Din krop – din 

grænse og Mig og det digitale.

Er du interesseret i at vide mere, 

kan du finde kampagnens film 

og materialer her: www.min-din- 

graense.dk.
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ber 2020 har det været muligt at få 
handicapassistance på alle Arriva- 
stationerne, og derfor er overbliks-
kortet på sidste side i brochuren op-
dateret den 15. marts 2020. https://
www.dsb.dk/globalassets/produk-
ter_og_services/pdf/handicapservice-
brochure_marts2021_web_v4_mj.pdf

Foreningen Levs beskæftigelsesind-
sats, KLAPjob, nåede i januar en mile-
pæl på at have skabt 4000 skånejobs 

til mennesker med udviklingshandi-
cap og andre kognitive udfordringer 
på det ordinære arbejdsmarked, si-
den KLAPjob startede i 2009. 

Sundhedsmyndighedernes smit-
teopsporingsapp, smittestop nu kan 
bruges af flere, efter at den nyeste 
opdatering af appen gør, at den nu 
også virker på ældre smartphones.

Region Hovedstaden søger nybagte 

forældre, som vil give deres erfaringer 
videre med hensyn til, hvordan man 
kan skabe gode forhold for gravide 
og fødende på Region Hovedstadens 
hospitaler? Udvalget vil tilstræbe en 
bred repræsentation, og derfor opfor-
dres alle borgere til at deltage uanset 
etnicitet, køn, seksuel orientering, 
handicap, religion og alder. Du kan 
læse mere på Region Hovedstadens 
hjemmeside https://www.regionh.dk/ 
– søg efter Nybagte forældre.

Sekretariatet har  fået 
ny  medarbejder
Den 1. marts slog Laura Hansen sig 

til flokken i Dansk Handicap For-

bunds sekretariat i Taastrup. Med 

Laura bliver organisationens kom-

munikationsafdeling forøget, da hun 

varetager en stilling som journalist 

og kommer til at arbejde tæt sam-

men med kommunikationsmedar-

bejder og pressemedarbejder Mads 

Stampe. Sammen har de en forhåb-

ning om at kunne inddrage medlem-

merne i deres arbejde i højere grad 

end tidligere. Laura skal også være 

redaktør af Amputationskredsens 

medlemsblad.

Laura kommer fra en journalistisk 

baggrund, der blandt andet har budt 

på radio, artikelskrivning, værtsrolle 

og tilrettelæggelse af en række do-

kumentarfilm. Gennemgående for sit 

arbejde har Laura en særlig interesse 

for den personlige fortælling. Hun 

glæder sig til at bruge sine kompe-

tencer i forbundet. Desuden kommer 

hun 

med en kan-

didatgrad i journalistik fra Danmarks 

Medie og Journalisthøjskole. Privat 

er Laura for nyligt flyttet fra Østjyl-

land til Vanløse, hvor hun nu bor i 

lejlighed med sin kæreste.

Danskerne har taget den 
 digitale sundhed til sig
Sundheden er ikke længere noget, 

der udelukkende hører til i lægekon-

sultationerne og på hospitalerne. 

Det er også for alvor blevet en del af 

vores digitale adfærd. Og i løbet af 

2020 har danskerne i endnu højere 

grad kastet sig over de digitale sund-

hedsværktøjer.

Det viser de seneste tal fra sund-

hed.dk ifølge en pressemeddelelse. 

3,6 mio. danskere loggede i løbet 

af året på den fælles offentlige 

sundhedsportal, der samler vores 

sundhedsdata på tværs af sektorer. I 

2019 var det kun halvt så mange, der 

benyttede sig af muligheden for at se 

deres sundhedsdata digitalt.

Det høje besøgstal er en naturlig 

konsekvens af, at det er på sundhed.

dk og på appen  MinSundhed, at 

danskerne skal ind for at se deres CO-

VID-19 svar. Alene i november blev 

der lavet 11,2 mio. opslag på CO-

VID-19 svar, COVID-19 pas og øvrige 

laboratoriesvar. I juli var tallet 0,5 

mio. 311.000 har været på sundhed.

dk for at downloade et COVID-19 pas 

som bevis på, at de er testet negativ.Pr
es
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Hver tredje 
dansker er 
mindre fysisk 
aktiv end før 
corona

Det seneste års nedlukninger 

har haft store indvirkninger på 

danskernes muligheder for at 

være fysisk aktive, og det har 

ført til et stort fald i dansker-

nes aktivitetsniveau. Det viser 

en undersøgelse foretaget af 

Kantar Gallup for Gjensidige 

ifølge en pressemeddelelse.

Her står det nemlig klart, at 

hver tredje dansker har været 

mindre fysisk aktiv under co-

rona-pandemien end tidligere. 

Mindre fysisk aktivitet kan føre 

til en række problemer både 

fysisk og psykisk, fortæller 

fagchef i sundhed i Gjensidige, 

Louise Brix.

”Fysisk aktivitet kan være 

forebyggende mod en lang 

række ting, og er en afgørende 

faktor for at have et sundt både 

fysisk og mentalt helbred. Mo-

tion er et godt redskab til at 

få et afbræk fra hjemmet, hvor 

både arbejde og fritid ellers 

kan glide sammen i denne pe-

riode,” siger Louise Brix.

Altaner er uderum 
på godt og ondt
Hvis du bevæger dig rundt i Køben-

havn, så vil du hurtigt opdage, at der 

er opsat et hav af altaner på utallige 

facader i byen, og det har medført 

en voldsom forandring af husenes 

facader til både gadesiden og gård-

siden. Nybyggede beboelsesejen-

domme har ofte store altaner som 

en selvfølge. Hvis man har en altan, 

så giver det mulighed for at have et 

rekreativt uderum og forlænge boli-

gens private rum ud i det offentlige 

rum. Men hvad betyder altanlivet fx i 

en andelsforening? 

Det har en gruppe forskere på in-

stituttet BUILD på Aalborg Universitet 

undersøgt og beskrevet i en rapport, 

som bygger på arkitekturantropolo-

giske feltundersøgelser i tre køben-

havnske ejendomme på henholdsvis 

Nørrebro, Vesterbro og i Nordhavn i 

somrene 2019 og 2020. 

Derudover er der udar-

bejdet to film om felt-

arbejdet og en film om 

projektets konklusion.

Konklusionen er kort 

fortalt, at folk er glade 

for deres altaner, men de 

bruger dem ikke så me-

get, som de måske havde 

forestillet sig, så ofte er 

de tomme. Mange altaner 

bruges til, at beboerne 

går ud på dem for at ryge 

og tale i mobiltelefon og 

kigge lidt omkring, mens 

andre nyder dem som 

små uderum med planter, 

hvorfra de kan følge med 

i byens liv. 

Altaner kan også give 

problemer i en ejendom. 

Hvis fx en andelsforening beslutter 

sig for at opsætte altaner, kan der 

ske nogle sammenstød i opfattelsen 

af det gode liv i ejendommen. For er 

det rimeligt, at de beboere, der bor 

i stuelejligheder, får mindre lys ind 

på grund af overboens altan? Og er 

altanejernes livskvalitet og lyst til at 

have et privat uderum så vigtigt, at 

andre beboere må undvære lys? Og 

ødelægger det gamle huses facader, 

at få dem opsat?  Andre problemer 

kan være larm, tobaksrøg og musik. 

Du kan downloade hele rapporten på 

56 sider gratis. Den kan også købes 

som publikation. Du kan også se tre 

film om altanlivet set fra forskellige 

synspunkter.

https://www.build.aau.dk/projekt-

sider-centre/Altanliv/

Altaner skyder op alle vegne, men 
bruges ikke så meget, som man måske 
kunne forestille sig. Foto: Colourbox.

Pressefoto: Gjensidige.
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Adgang for alle – sådan gør du

Dansk Handicap Forbunds Bygge- 

og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) har 

opdateret sine huskelister for, hvor-

dan man sikrer tilgængeligheden til 

blandt andet toiletter, hoteller og 

hospitaler.

Fysisk tilgængelighed kommer 

ikke af sig selv, og derfor arbejder 

medlemmerne i (BTPU) indgående 

med at oplyse og samarbejde med 

kommuner og bygherrer om at skabe 

byggeri, hvor mennesker med handi-

cap – og alle andre i øvrigt – frit kan 

bevæge sig rundt uden barrierer.

Men der er lang vej endnu. 

Derfor har udvalget udviklet korte 

huskelister over, hvad man skal 

huske og være opmærksom på, når 

man bygger nyt eller renoverer, for 

at leve op til reglerne for god tilgæn-

gelighed for alle, som er beskrevet i 

bygningsreglementet.

Huskelisterne er netop opdate-

rede, og Dansk Handicap Forbund 

opfordrer alle til at bruge dem og 

sprede dem, så vi sammen kan sikre, 

at fremtidens bygninger, byrum og 

udendørsarealer er for alle. 

De dækker følgende:

• Niveaufri adgang

• Elevatorer

• Handicaptoilet

• Handicaptoilet med bad

• Shelter

• Hospitaler

• Hoteller

• Sundhedsklinikker

Interesserede kan finde de opda-

terede huskelister på hjemmesiden 

eller via Handicap-nyt EKSTRA.

Designskolen Kolding skal forske 
og undervise i universelt design
Fem mio. kr. har Bevica Fonden be-

vilget Designskolen Kolding til brug 

for både forskning og uddannelse i 

inkluderende design. Samarbejdet 

sætter handling bag ordene leave no 

one behind, som stammer fra FN’s 

verdensmål. Formålet er at give alle 

studerende på Designskolen Kolding 

mulighed for at lære at designe in-

kluderende og for alle mennesker 

- uanset om de har en funktionsned-

sættelse eller ej.

Projektet bliver forankret i Design-

skolen Koldings laboratorium for 

Social Design og skal vare til 2025 

og vil også inkludere både Danske 

Handicaporganisationer (DH) og 

Sammenslutningen af Unge med 

Handicap (SUMH) ikke mindst som 

medaktører i workshops, feltstudier 

og interviews, som forskere og stude-

rende kommer til at gennemføre, men 

også i en styregruppe sammen med 

skolens rektor og Bevica Fonden.

Designsko-
len Kolding 
skal forske  
og undervi-
se i design 
for alle.  
Pressefoto.



10   •   HANDICAP NYT 2 - 2021  

Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Mord i nærheden – ny krimi 
med detektiven Runa Hav
Mord i nærheden af forfatteren Iben 

Danielsen er bog nummer to om de-

tektiven Runa Hav, som er tetraple-

giker og bestyrer sammen med en 

advokat en lille fond, som uddeler 

midler til kulturlivet. Hun bor alene 

med tekniske hjælpemidler og har 

mange forskelige hjemmehjælpere; 

det plejer at fungere fint for hende, 

også selvom hjemmehjælperne er 

meget forskellige. 

Bogen foregår om sommeren, hvor 

der er ansat mange vikarer. Runa 

Hav får hjælp af to unge kvinder, 

som netop er blevet studenter, og 

hun kan umiddelbart godt lide dem. 

Huen er fejret på behørig vis, det er 

sommer, og der er godt gang i de to 

kvinder, der deltager i sommerfester 

og nyder ungdomslivet, men så sker 

der et mord i nærheden, og så væk-

kes Runa Havs Sherlock Holmes-gen. 

For hvad er der sket? Og hvorfor 

har nogen gravet i hendes have? 

Og er de to unge hjemmehjælpere 

rodet ind i noget snavs? Mere skal 

ikke røbes her, men forfatteren Iben 

Danielsen har skabt en utraditionel 

detektiv, som opklarer forbrydelser 

med lige dele nysgerrighed og com-

puterteknologi, og det hele sker sid-

dende. Bogen er udgivet på forlaget 

Hovedland. 

Pris kr. 

199.

Fra hjemmesiden: Alliance skal levere 
resultater for at øge tilliden
Danske Handicaporganisationer, 

KL, regeringen og Dansk Social-

rådgiverforening præsenterede i 

februar en ny alliance i kampen 

for at øge tilliden og retssikker-

heden på handicapområdet. Det 

kommenterede landsformand 

Susanne Olsen på hjemmesiden 

kort efter offentliggørelsen. 

Når Danske Handicaporga-

nisationer præsenterer en ny 

alliance, hvor man sammen med 

kommunerne, ministeriet og social-

rådgiverne vil sætte særligt fokus på 

tillid og retssikkerhed på handicap-

området, så er det virkelig positivt; 

for det er kun, hvis parterne taler 

sammen, at der kan opnås løsninger. 

Og det er vigtigt, at handicaporga-

nisationerne er med ved bordet, når 

løsningerne på problemerne på han-

dicapområdet skal findes.

”Vi vil følge indsatsen tæt og 

håber virkelig, det vil bidrage til 

at skabe opmærksomhed på de 

urimelige forhold, der hersker for 

mange mennesker med handi-

cap rundt omkring i landet. Men 

udfordringen er, at vi har travlt,” 

siger Susanne Olsen.

”Løsningerne skal konkret og 

hurtigt slå igennem helt ude ved 

den enkelte borger og frontmed-

arbejder, for alliancer som den, 

der er indgået, kan hurtigt bidra-

ge til øget mistillid, hvis resulta-

terne udebliver,” mener hun.

Interesserede kan læse mere 

om alliancen via Danske Handi-

caporganisationers hjemmeside 

her: https://handicap.dk/nyhe-

der/nyt-partnerskab-om-tillid-

retssikkerhed

Runa Havs sommer er noget mere dramatisk end den plejer. Hendes 

hjælpere er, som resultat af kommunens spareøvelse, et par nyslå-

ede studenter stadig med mærkerne efter studenterhuen i deres 
pander og suttemærkerne på deres halse. Men de er gode til arbej-

det, Stella og Editha. De er spændende at følge for en hoveddame, 

som ellers bare sidder der i sin stol, lammet fra halsen og ned, men 

i en velfungerende verden af velfærdsteknologi. Men så sker der et mord lige i nærheden og en af Runas tætte-
ste kontakter forsvinder ud af hendes liv. Det vækker Runas nysgerrighed og efterforskningslyst; for hvad 

laver man på et skovstykke til møde kl. 21 om aftenen? Og hvad 
laver det løbehjul på gerningsstedet? Hvorfor er der rodet under 
hindbærbusken i Runas have? Og vigtigst, hvorfor vil den dejlige 
Jens Betjent ikke høre på Runa, når hun nu har researchet sig frem 

til endnu flere spørgsmål om unges indtag af stoffer, om eksamens-

gennemsnit, om fusk på svensk, og om de unges ubændige lyst til 

at blive kendt på tv, lige meget hvad?  

””Runa, vågn op. Runa, vil du ikke nok vågne op.” 
Det er Editha, som græder sætningen ud i forpustede stød. Hun er urolig, og jeg tror faktisk også, hun hiver i min t-shirt for at vække mig.

Jeg er vågen, men hvorfor? Det spørger jeg Editha om:”Hvorfor Editha, hvorfor vækker du mig nu midt om natten? Klokken er vel tre eller fire, er den ikke?” ”Det er Stella, hun ligger så mærke-ligt. Jeg kan ikke få liv i hende. Du må hjælpe.” 
Hjælpe og hjælpe! Jeg er jo hoved-damen og handi-kvinden. Jeg er Runa, og jeg er lammet i kroppen fra halsen og ned, men selvfølgelig kan jeg blive væk-ket, og selvfølgelig kan jeg hjælpe.”  

Uddrag fra bogen

MORD I NÆRHEDEN
Iben Danielsen

h

Iben Danielsen
forfatter og journalist. Har skrevet en række fagbøger og biografier, blandt andre Mor som pige om og sammen med Jytte Abildstrøm, samt journalistik i over 30 år. Debuterede som romanforfatter med sorg-roma-nen Efter Bea. 

Iben Danielsen er desuden fore-dragsholder og underviser. Hun bor i København.
Den første hverdagskrimi om Hoveddamen – Hoveddamens nabohjælp udkom i 2019. ISBN 978-87-7070-730-5
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To tilgængelige ferielejligheder 
i København

Foreningen God Adgang, som står 

bag en mærkningsordning til gavn for 

mennesker med handicap, har været 

på visit i Charlottehaven, som består 

af to bygninger: The Garden og The 

Tower på Østerbro i København. The 

Tower rummer to hotellejligheder 

med handicapegnet badeværelse, 

som kan lejes på kortere eller læn-

gere sigt. Foreningen har opmålt og 

fotograferet lejlighederne og beskre-

vet dem indgående med mål, så evt. 

interesserede med handicap selv kan 

vurdere, om de kan bo der. 

For træerne vokser ikke ind i 

himlen. Køkkenet er ikke et hæve-/

sænke køkken, og sengen er ikke 

en elevationsseng, men der er god 

plads, og badeværelset vil mange 

nok kunne bruge. Der er også konfe-

rence, møde- og restaurantfaciliteter i 

Charlottehaven. På foreningens hjem-

meside kan du søge på overnatnings-

steder i hele landet. 

Se selv på www.godadgang.dk

Ny landsformand i Dansk 
 Blindesamfund
Hovedbestyrelsen i Dansk Blin-

desamfund har valgt 41-årige 

Ask Abildgaard som ny lands-

formand. Siden 2016 har Ask 

Abildgaard været en del af for-

retningsudvalget i Dansk Blin-

desamfund og senest beklædt 

næstformandsposten.  

”Jeg er meget glad for den tillid, 

som baglandet har vist mig, og 

jeg glæder mig til at bygge videre 

på de seneste års gode resultater 

for Dansk Blindesamfund. Jeg ser 

frem til at komme i gang og sikre 

bedre politiske rammevilkår og 

muligheder for mennesker med 

synshandicap”, siger Ask Abild-

gaard i en pressemeddelelse. 

Den nye landsformand har en 

baggrund som kandidat i stats-

kundskab og handicapstudier. Han 

har arbejdet tre år i det europæiske 

handicapforum i Bruxelles. Siddet i 

forretningsudvalget i Dansk Blinde-

samfunds Ungdom i fem år og arbej-

det som projektleder i Dansk Blinde-

samfunds afdeling for internationalt 

udviklingsarbejde. Han blev valgt 

ind i Dansk Blin-

desamfunds for-

retningsudvalg i 

2016, blev næst-

formand i 2020 

og er altså nu 

nyvalgt lands-

formand. Alle de 

erfaringer glæ-

der han sig til at 

bringe videre i 

arbejdet med at 

sætte blinde og svagsynede højt 

på den politiske dagsorden.

Thorkild Olesen(tv) formand for 
Danske Handicaporganisationer (DH) 

forlader formandsposten i Dansk 
Blindesamfund, som Ask Abildgaard 

overtager. Pressefoto:  
Dansk Blindesamfund.
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FIRMAPENSION 
VIA AP PENSION

AP Pension er et kundeejet 
selskab med fokus på fir-
mapension. I aftalen indgår 
f.eks. HR-support ved udsigt 
til sygemelding, samt udbe-

talinger til virksomheden. 

EN BRED 
INVESTERINGSPALETTE

Fast rente, passive-, aktive- 
og bæredygtige investerin-
ger, samt individuel investe-
ringer via Nordnet, for dig, 
der selv ønsker at tage an-
svar for dine investeringer.

VEJLEDNING 
FRA EKSPERTERNE

Pensions- og investerings-
eksperter hjælper og rådgi-
ver både virksomhed og an-
satte ved opstart og når dine 

prioriteter ændrer sig.

Aarhus | Herning | Viborg | København
www.pensionsselskabet.dk   |   +45 20 90 43 00

  Vi skaber en 
pensionsløsning, 

der sikrer din 
hverdag og 

matcher dine 
fremtidsdrømme.



Mange brugere af  manuelle 
kørestole træner ikke 

Af Rasmus Kopp Hansen, cand.scient. i idræt  FORSKNING
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Hvorfor fravælger kørestolsbrugere træning, når alt peger 
på, at det er sundt? Det har et forskerhold på Aalborg Uni-
versitet undersøgt. Årsagerne er flere, nogle af dem hand-
ler om skuldersmerter og dårlig tilgængelighed

Af Rasmus Kopp Hansen, cand.
scient. i idræt, Institut for Medicin 
og Sundhedsteknologi på Aalborg 
Universitet ’University College Nord-
jylland, Teknologier i Borgernær 
Sundhed'.

E
T LAVT FYSISK aktivitetsni-
veau er en risikofaktor for at 
udvikle kroniske sygdomme, 
og studier har vist, at der er 

en stærk sammenhæng mellem et 
lavt konditionsniveau og for tidlig 
død. Ikke desto mindre, så har det 

fysiske aktivitetsniveau aldrig været 
så lavt hos befolkningerne, som det 
er i det 21. århundredes vestlige 
samfund. 

Sundhedsrisiko
Hvad der er kritisk er, at personer 
med nedsat mobilitet, herunder kø-
restolsbrugere, har et endnu lavere 
aktivitetsniveau end den generelle 
befolkning, hvilket stiller dem i for-
højet risiko for udvikling af kroniske 
sygdomme, såsom hjertekredsløbs-
sygdomme og type 2 diabetes. 

Udover de åbenlyse forhindrin-
ger, der måtte være for at udføre 
fysiske aktiviteter, der kræver, at 
man kan gå eller løbe, så har vi i et 
forskerhold fra Aalborg Universitet 
i samarbejde med The University 
of Alabama at Birmingham forsøgt 
at blive klogere på, hvilke barrierer 
mennesker i manuelle kørestole 
oplever, og som forhindrer dem i at 
være fysisk aktive. 

Spørgeskema
Vores mål med studiet var at un-
dersøge, hvilke barrierer kørestols-
brugere oplevede, hvis de ønskede 
at træne eller være fysisk aktive. Vi 
så på, hvad de hyppigst oplevede, 
og hvad de selv syntes, var de stør-
ste barrierer, som de mødte, når de 
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ønskede at være aktive. 181 manu-
elle kørestolsbrugere fra Danmark 
og fra hele landet deltog i under-
søgelsen og udfyldte et detaljeret 
online spørgeskema. Her blev der 
spurgt om, hvad de oplevede som 
barrierer for fysisk aktivitet, her-
under om en given barriere havde 
hindret dem i at deltage i fysisk 
aktivitet inden for de seneste tre 
måneder. Hvis deltagerne svarede 
ja, så blev de efterfølgende bedt 
om at rangere sværhedsgraden af 
barrieren på en skala fra 1-5, hvor 
1 var en ’meget lille barriere', og 5 
var en ’meget stor barriere'.

Indre og ydre barrierer
Resultaterne viste, at brugere af 
manuelle kørestole oplever mange 
barrierer for fysisk aktivitet. Ud af 
61 mulige barrierer blev hele 12 
rapporteret af mere end 30 procent 
af deltagerne. 

De hyppigst rapporterede bar-
rierer var af ’intrapersonel’ ka-
rakterer, det vil sige barrierer, der 
relaterer sig til personen selv. Det 
kunne fx være udmattelse, det sva-
rede 64 procent, og smerter ifølge 
62 procent. Ikke mindst smerter 
relateret til skulderregionen var 
det hyppigst rapporterede smer-
teområde hos knapt 40 procent af 
deltagerne. 

Når det kom til ydre barrierer, 
der blev rangeret som værende 
de allerstørste barrier for at træne, 
så var det mangel på tilgængeligt 
træningsudstyr i træningscentre og 
manglende tilgængelighed i form 
af dårlige adgangsforhold og mang-
lende adgang til et handicaptoilet. 
Men også at vejen hen til trænings-
centeret i nærmiljøet var ringe fx 
mangel på opkørsler til fortove.

Behov for universelt design
Resultatet af studiet indikerer, at 
kørestolsbrugere oplever mange 
barrierer for fysisk aktivitet, dels 
relateret til den enkeltes helbred 
og dels i forhold til mangel på 

tilgængeligt træningsudstyr og 
nærmiljø.

Studiet peger derfor på, at der er 
et behov for at fokusere på univer-
selt design, når det gælder indret-
ninger af træningscentre både med 
hensyn til adgang, toiletter og træ-
ningsudstyr. Men lige så vigtigt er, 
at man ser på omgivelserne i nær-
miljøet fx ved at udjævne kantsten 
og andre forhindringer for bedre at 
kunne understøtte fysisk aktivitet 
for denne gruppe.

Undersøgelsen kommer også 
med konkrete bud på løsninger. Et 
bud kunne være, at man i kommu-
nerne udarbejdede strategier for 
en mere hensigtsmæssig udform-
ning af bymiljø og træningsmulig-
heder, så mennesker med handicap 
kan forbedre deres helbred og 
gennem fysisk aktivitet nedsætte 
risikoen for at udvikle hjertekreds-
løbs- eller stofskiftesygdomme 
samt mindske deres smerter.

Et bedre liv med færre 
smerter
Vi i forskerholdet håber, at re-
sultaterne af undersøgelsen kan 
guide til fremtidige tiltag, der 
kan optimere mulighederne for, 

at kørestolsbrugere kan leve et 
liv med øget fysisk aktivitet.  For 
som nævnt tidligere er der en god 
dokumentation for, at der er en 
stærk sammenhæng mellem fysisk 
inaktivitet og risiko for udvikling af 
kroniske sygdomme. Derfor giver 
det mening at have et højt fysisk 
aktivitetsniveau for at kunne opret-
holde et godt helbred med mindre 
sygdom, færre smerter og større 
mentalt overskud. Det er således 
afgørende, både for den enkelte 
og samfundet som helhed, at køre-
stolsbrugere har de bedste mulig-
heder for at udføre fysisk træning 
og have en fysisk aktiv hverdag.

Forskergruppen er også ved at 
undersøge effekterne af fysisk 
træning på helbred. Det sker i sam-
arbejde med nogle medlemmer 
fra RYK, som er en specialkreds 
i Dansk Handicap Forbund. Her 
gøres forsøg med indendørs rotræ-
ning tilpasset til kørestolsbrugere, 
hvor både bagside af skuldermu-
skulatur og kondition stimuleres. 
Forsøget skal vise, om træningen 
kan medvirke til at mindske ud-
trætning og skuldersmerter samt 
forbedre hjertekredsløbs- og stof-
skiftesundhed. 

Studiet har vakt interesse internationalt og en artikel om emnet har 

været bragt i et internationalt tidskrift for medicinsk rehabilitering. 

Artiklen hedder: “Physical Activity Barriers in Danish Manual Wheel-

chair Users - A Cross-sectional Study”. Rasmus K. Hansen, Ryan G. Lar-

sen, Uffe Laessoe, Afshin Samani, Rachel E. Cowan. Søg efter artiklen 

på https://www.archives-pmr.org
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På arbejde med et handicap

I en årrække har Dansk Handicap Forbund fokuseret på at 
åbne arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Det 
er blevet til en række projekter og initiativer under paro-
len ”vi hjælper dem, der hjælper andre”

D
IALOGFORA, PLAKATER, 
BANNERE – både fysiske 
og digitale – gode histo-
rier og oplæg. Det er blot 

nogle af de initiativer, Dansk Handi-
cap Forbund har sat i søen, siden et 
øget fokus på at lukke arbejdsmar-
kedet mere op for mennesker med 
handicap startede i 2016.

Det er netværkschef i forbundet, 
Kurt Holm Nielsen, der står i spid-
sen for de mange initiativer under 
parolen ”vi hjælper dem, der hjæl-
per andre”, og han er rigtig glad for 
de resultater og tilbagemeldinger, 
han har fået, siden arbejdet gik i 
gang.

”Jeg oplever en stor lydhørhed i 
de jobcentre, vi samarbejder med, 
og jeg kan helt konkret se, at vi fak-
tisk gør en forskel,” fortæller han.

Og det har han ret i. Siden star-
ten har Dansk Handicap Forbunds 
initiativer ført til, at 623 personer 
med handicap eller ringe tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet er kom-
met i arbejde, og der er en forvent-
ning om, at det tal fordobles over 
det næste års tid. 

”Vi har for kort tid siden sat gang 
i nye projekter, som bygger oven 
på de erfaringer, vi har med os, og 
derfor er det både muligt og reali-
stisk, at vi når en fordobling i løbet 
af 2022,” mener Kurt Holm Nielsen.

Brug for en indsats
Kigger man på beskæftigelsesan-
delen for mennesker med handicap 
her hjemme, så bliver det klart, 
at der er brug for initiativer som 
disse.

De seneste tal fra 2019 fra Det 
Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd, VIVE, viser fx, at 
58 procent af personer med handi-
cap i 2019 var i beskæftigelse. Det 
samme gjaldt 84 procent af perso-
ner uden handicap. Ser vi alene på 
personer med større handicap, var 
37 procent i arbejde.

Og selvom beskæftigelsesan-
delen er forbedret, så er tallene i 
stor udstrækning enslydende med 
undersøgelser over de seneste 
mange år.

Samtidig viser undersøgelsen fra 
VIVE, at op mod hver femte per-
sonaleleder har betænkeligheder 
med at ansætte en person med 
handicap. Samtidig er der mange, 
der ifølge undersøgelsen slet ikke 
kender til de handicapkompense-
rende ordninger, der netop er sat 
i verden for at hjælpe mennesker 
med handicap lettere ind på ar-
bejdsmarkedet.

Fx anfører 66 procent af per-
sonalelederne og 71 procent af 

Af Mads StampeARBEJDSMARKED  
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personerne med handicap ifølge 
undersøgelsen, at de slet ikke ved, 
hvad ordningen ’fortrinsadgang for 
personer med handicap’ går ud på.

Peger på det, der virker
På grund af tal som disse, er noget 
af det arbejde, som forbundet gør 
for at hjælpe flere mennesker med 
handicap ind på arbejdsmarkedet, 
at rette blikket mod dét, som rent 
faktisk virker. For det er ikke altid 
nødvendigt at opfinde noget helt 
nyt, når man gerne vil ændre no-
get.

”To af vores projekter går helt 
enkelt ud på at hjælpe de menne-
sker, det handler om, hen til infor-
mationerne om de muligheder, der 
allerede er etableret i systemet,” 
fortæller Kurt med henvisning til 
brugdem.dk og fleksjob.nu, som er 
hjemmesider, der henholdsvis for-
tæller om mulighederne i de han-
dicapkompenserende ordninger og 
muligheder og faldgruber for virk-
somheder, der ønsker at ansætte 
personer i fleksjob.

Dansk Handicap Forbund har 
desuden hjulpet Jobcenter Ran-
ders Erhverv med at etablere og 
udbrede kendskabet til et leder-
mentornetværk, hvis fornemmeste 
opgave er at fortælle om deres op-
levelser med at hjælpe mennesker 
på kanten af arbejdsmarkedet i 
ansættelse til inspiration for andre 
ledere, der gerne vil i gang med at 
gøre en forskel.

Nyt skud på stammen  er et 
nyhedsbrev
Netop det med at fortælle om alt 
det, der virker og er en succes, er 
noget, som Kurt Holm Nielsen ofte 
møder et ønske om, når han holder 
møder med nuværende og kom-
mende samarbejdspartnere. Derfor 
har han sammen med kollegaer på 
Dansk Handicap Forbundets sekre-
tariat i Taastrup startet et nyheds-
brev med fokus på job og handicap 
op.

”Der findes masser af nyheds-
breve om arbejdsmarkedet der 
ude, men der er ikke nogen, som 
vi kender til, der beskæftiger sig 
udelukkende med arbejdsmarkedet 
i forhold til handicap. Det er en 
opgave, som vi med vores erfa-
ringer oplagt kan tage på os, og 
som vi glæder os til at komme i 
gang med,” fortæller Kurt Holm 
Nielsen.

Nyhedsbrevet er rettet mod 
ledere, mellemledere og medar-
bejdere i jobcentre rundt omkring 
i landet, og er på den måde en fort-
sættelse af ønsket om at hjælpe 
dem, der hjælper andre.

”Vi ønsker at fortælle de gode 
historier til inspiration 
for dem, der 
arbejder med 
de her ting 
til hverdag. 
Samtidig 
ønsker vi 
at skabe 
en 
skarp 
stemme 
i debat-
ten, som 
ikke er 
bange 
for at 
kritisere 
eller stille 
skarpt på 
det, som 
ikke virker 
– både i orga-
nisationsverdenen, 
hvor vi kommer fra, og 
hos jobcentrene,” siger Kurt 
Holm Nielsen.

Det første nyhedsbrev er 
planlagt til at udkomme i 
andet kvartal af 2021.

Grund til stolthed
Dansk Handicap Forbund står i 
skrivende stund i spidsen for to 
arbejdsmarkedsrettede projekter. 
Initiativerne har ifølge Cabis so-

cialberegninger sparet samfundet 
for godt 91 millioner kroner siden 
2016, og det er der grund til at 
være stolt af.

”Det er muligt, at tallet skal tages 
med et gran salt, men der 

er ingen tvivl om, at 
vores indsatser nytter 

noget, og jeg kan 
med ro i maven 

sige, at jeg er stolt 
af det arbejde, 
vi har lavet. Det 
synes jeg også 
godt, medlem-

merne kan 
være,” kon-
staterer 

Kurt Holm 
Nielsen 
med et 

smil.
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 JENS BOUETS KLUMME

 BPA-NETVÆRK

Forretningsudvikling i Dansk Handicap Forbund

Red BPA-ordningen før det er for sent

Når man ser på, hvor vi var i 
2014, og hvilket indtægtsgrund-
lag vi havde dengang i forhold 
til i dag, er der sket rigtig me-
get. Men forretningsudvikling 
har sine begrænsninger i en 
organisation som vores. Det er 
vigtigt hele tiden at have vores 

vedtægtsgrundlag og formålet med vores virke for øje. 
Enhver forretningsudvikling skal være komplementær 
til disse elementer, og ikke ”stikke væsentligt af” fra 
det vi er sat i verden for at udføre. Rammerne er imid-
lertid slet ikke snævre, når blot man husker vinklingen 
til målgrupperne.

2021 kommer også til at byde på forretningsud-
vikling, men denne gang med et massivt sigte på at 
hverve nye medlemmer, fastholde de eksisterende 
og skabe medlemsfordele. I denne proces gælder 
det blandt andet om at finde alt det, vi som forbund 
er særligt gode til. Det gælder ligeledes om at indgå 
aftaler med alle dem, der leverer til de områder, som 
vi mestrer og skabe aftaler om rabatter og fordele til 
vores medlemmer.

Vi skal have beskrevet med ord, hvorfor man skal 
være medlem, hvorfor man skal støtte, og hvorfor man 
skal samarbejde med forbundet. Kun på den måde får 
andre indsigt i, hvorfor vi alle sammen er stolte over 
vores medlemskab og tillægger det stor betydning.    

Alt dette har vi lovet kongressen, og der vil være 
mange nye ting at forholde sig til. Vi taler blandt an-
det om helt nye medlemsfordele, der kan styrke den 
enkeltes privatøkonomi og give nye og anderledes 
aktiviteter samt helt nye medlemstyper og kontant af-
regning til medlemmer/lokalafdelinger, der skaffer nye 
medlemmer.  

At få flere medlemmer og lave en indsats ud over det 
sædvanlige på dette område er økonomisk selvforstær-
kende. Et er en øget kontingentindtægt, men et øget 
medlemsantal tæller også med i beregningsgrundlaget 
for fordelingen af udlodningsmidler, og jo flere vi er, 
desto kraftigere stemme har vi over for fonde i vores 
projekt- og aktivitetsansøgninger.   

Det bliver en spændende periode frem mod næste 
kongres, og vi starter op allerede til sommer.   

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

V
ERDENS BEDSTE KOM-
PENSATIONSORDNING, 
kalder mange ordningen 
om Borgerstyret Personlig 

Assistance (BPA), som er en enestå-
ende mulighed for, at mennesker 
med meget svære funktionsnedsæt-
telser kan leve og tilrettelægge en 
tilværelse på egne præmisser. 

Ordningen er ikke stor i omfang, 
ca. 1.800 bevillinger på landsplan, 
men for de mennesker, der har 
ordninger, er den kæmpestor, fordi 
den tilbyder en unik mulighed for, 
at man uagtet sin funktionsned-
sættelse kan deltage på lige fod i 
samfundslivet, i uddannelser, passe 
sit job, være aktiv i forenings- og 
fritidslivet, passe sin familie – og 
alt det andet, der definerer et godt 
og aktivt liv.

Men hjælpeordningen er under 
et massivt pres i kommunerne. Der 
er udfordringer på stort set alle 
fronter, både store strukturelle pro-
blemer og dagligt kævl med kom-
munen om indholdet i den konkre-
te ordning. Problemer, som alle har 
det til fælles, at de udspringer af 
kommunernes pressede økonomi 
og måske også en dårlig forståelse 
for, hvor vigtig og betydningsfuld 
hjælpeordningen er for de menne-
sker, der har behovet.

Derfor mener BPA-netværket, 
som Dansk Handicap Forbund er 
en del af, helt generelt, at der er 
behov for en gennemgribende ana-
lyse og reform af BPA-ordningen 
parallelt med evalueringen af det 
specialiserede socialområde. Men 
helt akut mener vi, at der er behov 

for at tage fat i tre konkrete pro-
blemstillinger, som vi stort set mø-
der dagligt i vores rådgivninger.

Konkret foreslår BPA-netværket 
tre løsninger. Dem kan interessere-
de læse via hjemmesiden: https://
bit.ly/3cSa1dU 

Pressefoto.

Fra hjemmesiden

Foto: Colourbox.
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HandiK@ – et 
alternativt 
læringslaboratorium

UNDERVISNING Af Hanne Klitgaard Larsen

Anna fortæller: "Jeg nyder at 
være en kunsterklovn". 

Privatfoto.
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Skolen med de skæve påfund, hvor lærerne og deltagere 
sammen finder nye veje

T
ÆT VED VIBY station nær 
Aarhus ligger en anderledes 
og spændende skole. Jeg 
kalder stedet - Et alternativt 

læringslaboratorium.  Jeg er taget 
på visit lige inden coronaen lukkede 
landet ned.

 På skolen møder jeg Marianne 
Jensen, kaldet Mimse, som var med 
til at starte Handi-k@ for mange 
år siden som et forsøgsprojekt.  
Dengang var der i Århus Kommune 
mange mennesker med handicap, 
som kørte i telebus til forskel-
lige adresser, hvor der var egnede 
undervisningstilbud til dem.  Det 
var ikke optimalt for deltagerne. 
Derfor opstod ideen om at skabe 
et samlet tilbud i et tilgængeligt 
hus, oplyser Mimse. Skolen har haft 
mange adresser siden starten, men 
i de seneste år har skolen holdt til i 
en forhenværende møbelfabrik. 

Daghøjskolen skiftede navn
Tilbuddet hedder ikke længere 
Daghøjskolen for Bevægehandicap-
pede, men Handi-K@ efter delta-
gernes ønske. Det viste sig nemlig 
tidligt, at for at deltagerne kunne 
følge undervisningen var det nød-
vendigt at ansætte hjælpere, som 
hjælper deltagerne med det prakti-
ske, transport, kommunikation osv. 

”Kombinationen af loven om 
folkeoplysning, serviceloven med 
mere er selvfølgelig lidt af et 
kludetæppe, men det positive er, 
at fordele og ulemper ved dette 
kludetæppe hele tiden flytter sig, 
alt efter hvilke læringsprojekter, vi 
sætter i søen,” fortæller Mimse og 
understreger samtidigt, at Handi-
K@ ikke er et behandlingstilbud, 
da deltagerne selv bestemmer, 
hvad de vil beskæftige sig med.

Deltagerne bestemmer
”Handi-k@ er et brugerstyret sted, 
hvor vi praktiserer undervisnings-

differentiering, fordi deltagerne har 
forskellige forudsætninger. Jeg op-
lever ofte, at de traditionelle hjæl-
per- og omsorgssystemer er bange 
for at blive beskyldt for omsorgs-
svigt, da det kan give et dårlig re-
nommé. Jeg ynder nu mere at und-
gå et læringssvigt. Jeg synes, det er 
vigtigt, at vi ikke i vores bekymring 
for omsorgssvigt kommer til at spil-
ler formyndere, som kvæler læring 
hos et menneske. Det etablerede 
system har ikke en kultur, der kan 
vente på, at deltageren selv tager 
beslutningen. Der kan fx komme et 
ungt menneske på besøg på Handi-
K@, hvor en pårørende siger: ”Det 

vil være et godt sted for Hans at 
være her.” Eller sagsbehandleren 
siger: ”Vi må have sat noget i gang 
her på Handi-K@ for Hans. I stedet 
for den slags indfaldsvinkler, er det 
mere vigtigt for mig at vide, hvad 
Hans vil. Så derfor tilbyder vi Hans 
en uges praktik for at se, om det er 
noget for ham,” fortæller Mimse.

Et fristed – ikke en behand-
lingsinstitution
Det er vigtigt for skolen, at de 
mennesker, der vælger det tilbud, 
gør det af fri vilje, og at de selv 
bestemmer, hvad de gerne vil have, 
der skal ske, og her oplever Mimse, 
at det er en balancegang i forhold 
til det etablerede system, hvor 
en sagsbehandler med systemet i 

Ballerina skulptur, 
som sender gode vi-
brationer i det store 

rum. Privatfoto.
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ryggen kan kræve, at skolen laver 
handlingsplaner for den enkelte 
deltager.

”Men vi er ikke formyndere og 
behandlere. Det er vigtigt at have 
respekt for deltagerne som voksne 
mennesker. Hvis deltagerne tror, at 
jeg sidder og skriver til offentlige 
myndigheder om dem, så tager de 
fejl. Vi skal støtte vores deltagere 
i at bevæge sig gennem livet. Jeg 
har oplevet nye deltagere komme 
her og være åbne, men meget 
stille, hvor der skete ikke en dyt. 
Her kan det være fristende for os 
undervisere at sætte noget i gang 
for vedkommende.  Men vi går ofte 
den anden vej, og lader deltageren 
sidde. Her har jeg nogle gange 
oplevet, at en deltager rækker fin-
geren op og siger: ”Jeg vil så gerne 
sige noget, men jeg ved ikke lige, 
hvad det er”. Her starter der jo en 
hel masse i hovedet på deltageren, 
som vi kan bygge videre på.” 

Mimse har været på skolen i over 
25 år, og grunden til, at hun bliver 
ved, skyldes de mange positive 
forandringer, hun har været vidne 
til hos deltagerne. ”Jeg synes, at 
de er seje, og jeg har stor respekt 

for deres vilje til at ville udvikle sig 
og gøre brug af de forudsætninger, 
de har til rådighed. Der sker små 
mirakler her hver dag,” konstaterer 
hun.

Behov for fællesskab
”Jeg synes, at vores målgruppe har 
meget at give samfundet, selvom 
menneskene derude endnu ikke har 
opdaget det. På Handi-K@ er der 
ofte en glæde og stor tilfredshed 
hos deltagerne, selvom mange er 
oppe imod nogle hårde odds i deres 
liv. Derfor er vi også forpligtet til at 
rette os udad, invitere folk ind og 
se, hvad der sker i vores hus. Det, vi 
er gode til på Handi-k@, er at møde 
mennesker, hvor de er, og skabe go-
de og anderledes undervisningsfor-
løb.  Få nye vinkler og skæve vinkler 
på tingene,” siger Mimse. 

Samarbejde og udlandsture
Handi-K@ har en tradition med at 
tage til Egmont Højskolen, som har 
det samme menneskesyn, som går 
ud på at inkludere alle med vær-
dighed, myndighed og solidaritet. 
Handi-K@ samarbejder også med 
nogle naturcentre, hvor de tager 
ud og tænder bål osv. ”Vi har også 
været på ture både i indland og i 
udland, hvor vi så dykker ned i alle 
de læreprocesser, en tur kan består 
af: Søge fonde, finde overnatning, 
lave en madplan og et program 
over, hvad de vil opleve osv. ” siger 
Mimse.

Billedkunst, Elvis Presley og 
smykker
Dernæst bevæger jeg mig til Den 
Blå Café, hvor deltagerne er ved at 
spise frokost. Jeg kører hen til et af 

bordene, hvor jeg bliver fanget ind 
af latteren.

Jeg kontakter Anna, som er del-
tager på skolen, og som har tegnet 
og malet billeder under corona-
epidemien. ”Mit kunstnernavn er 
DFS. Det betyder Den Farvede Stol. 
Da vi ikke måtte komme på Handi-
K@ et stykke tid på grund af co-
rona, lavede jeg flere billeder der-
hjemme, så kom jeg ikke til at kede 
mig. Jeg er glad for dem og meget 
stolt af dem. Der hænger nogle af 
mine billeder på Handi-K@,” for-
tæller Anna begejstret.

Sammen med Anna kører jeg 
rundt på daghøjskolen, hvor hun 
viser mig sine billeder. Vi stopper 
op ved billedet af en klovn med 
stort lilla hår, hvis øjne ser ud til 
alle verdenshjørner ”Klovnen er mit 
varemærke. Jeg sælger billederne. 
De kan godt koste fra 200 til 300 
kr.,” beretter hun.

Elvis
Den næste, jeg har kontakt med i 
Den Blå Café, er Martin, som er vild 
med Elvis, Martin fortæller, at han 
hørte ham første gang som barn.  
”Min far satte en LP på grammofo-
nen, og da de første toner kom ud 
af højtaleren, var jeg solgt. Nogen 
er vild med The Beatles eller Elton 
John, og så er der os, der mener, 
at Elvis er den bedste. Min far er 
også vild med Elvis. Her på skolen 
har vi hvert år en Elvisdag. Du kan 
bare komme. Vi kan kun få dagen, 
hvis coronaen vil det. Så skal jeg 
holde tale om Elvis' liv. Jeg laver 
Elvis-dagen sammen med min ven 
Thomas. Vi søger fonde, for det ko-
ster penge at holde sådan en dag. 
Der kommer en, der ligner Elvis og 

UNDERVISNING 

"I ka´ mene 
hvad I vil, men 

Elvis er den 
bedste".

Skolens navn er skrevet i mosaikker og hænger på skolen. Privatfoto.
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kan synge som ham. Vi skal også 
have ostesuppe, kartoffelmos med 
kød og æblepie med cremefraiche. 
Vidste du, at han var tvilling og hans 
mor hed Gladis? Alt, der handler 
om Elvis, skal jeg se, hvis jeg kan 
komme til det med min kørestol. Jeg 
har set Elvismuseet i Randers, der er 
nemlig en elevator,” fortæller Martin 
med stor engagement.

3D scanner
Jeg møder også Louise, som for-
tæller, at skolen har fået en 3D 

scanner.  ”Jeg har prøvet at lave 
en fingerring af ler, som så kom i 
scanneren. Jeg er ikke så vild med 
den scanner, den er mærkelig. Da 
ringen kom ud, var den alt for stor 
til min finger. Tina er bedst til at 
bruge den. Efter juleferien skal vi 
i gang med at lave smykker. Per, 
du ved Lenes mand, har fået en 
kæde af Lene, men den mangler et 
vedhæng i kæden. Per har spurgt, 
om jeg vil lave et vedhæng, når 
jeg kommer på smykkeholdet. Jeg 
ved ikke rigtigt, om det et en god 

idé. Tænk hvis hun bliver jaloux?”  
Louise fniser og tager hånden op 
på munden.

På vej hjem fra Handi-K@ tænker 
jeg: Solen og jordens tiltræknings-
kraft har forstået essensen af inklu-
sionen. Solen skinner lige meget 
på os alle. Både på lommetyvene 
og frimærkesvindlerne. Jordens 
tiltrækningskraft inkluderer os alle. 
Der er ingen, der bliver smidt af 
kloden, fordi vi aldrig får lært den 
lille tabel.

FAKTA OM HANDI-K@:
• I 1997 startede Handi-K@ som 

Daghøj skolen for Bevæge-

handicappede på Solbakken i 

Højbjerg tæt på Aarhus.

• Målgruppen er mennesker 

med fysisk funktionsnedsæt-

telse og/eller erhvervet hjer-

neskade.

• Der er nu p.t. indskrevet 30 del-

tagere.

• Det er et dagtilbud under Spe-

cialområderne i Region Midt.

• Det administrative grundlag er 

Servicelovens (§§103 -104, dag-

tilbud).

• Stedet rummer både store, små 

og mange undervisningslokaler 

og aktivitetsrum og har også 

en fin og stor kantine: DEN 

BLÅ CAFE.

• Handi-K@ har yderligere en 

fyldestgørende hjemmeside, 

bl.a. med beskrivelse af de un-

dervisningstilbud, man kan til-

melde sig. http://handi-ka.dk/

Kunsterhjørnet på Handi-K@ 
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

MAJ 2021

KORSØR-SKÆLSKØR

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 16. juni: Hvalsafari.

 

NORDVEST

Lørdag den 8. maj kl. 15.00-22.00 i Idrætscenter Vendsys-
sel, Stadionvej 17, Vrå: Balsam for sjælen. I samarbejde med 
RYK inviteres til foredrag med psykolog Erla Højsted, som 
giver nogle værktøjer til at mestre livet med funktionsned-
sættelse og kroniske smerter. Pris kr. 75 for medlemmer af 
RYK og Nordvest. Ikke-medlemmer kr. 250. Begrænset antal 

pladser, som gives efter først til mølle-princippet. Senest 
tilmelding den 24. 4. på www.ryk.dk. Evt. spørgsmål til tlf. 
25 36 88 81.

ODENSE

Søndag den 30. maj kl. 10.00: Sommerudflugt til Egeskov 
Slot. Vi mødes ved Hjallese forsamlingshus, hvor vi også 
slutter dagen af med en lækker middag. Tilmelding skal ske 
til Annette, tlf. 30 25 27 71, eller Jørn, tlf. 30 13 85 95, se-
nest den 10. 5.

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 10. juni kl. 12.00-16.00 på Nyvangs Allé 4, 
4300 Holbæk: Andelslandsbyen Nyvang. Mad og drikke og 
kørsel er for egen regning. Afdelingen betaler entré. Gratis, 
hvis man har ledsagekort. Tilmelding senest den 1. 6. 

Torsdag den 17. juni kl. 18.00-21.00 på Højby Sø, Ellinge-
bjergvej 1, 4573 Højby: Generalforsamling. Vi starter med 
smørrebrød og en øl eller vand. Øvrige drikkevarer for egen 
regning. Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsam-

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 situationen med corona 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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DET SKER I DHF 

ling er der oplæg v./ socialrådgiver Ulla Trøjmer om tips og 
tricks til et liv med et fysisk handicap. Der serveres kaffe og 
kage. Tilmelding senest den 1. 6. 

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.

SKAGEN

Mandage den 10. og 17. maj kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Torsdag den 20. maj kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Lørdag den 29. maj kl. 16.45-00.00: 80 års jubilæumsfest. 
Der serveres lækker mad med forret, hovedret, dessert og 
kaffe og kage samt øl, vand og vin. Pris kr. 100. Der vil være 
musik og underholdning. Fra 16.45-17.30 vil der være ori-
entering om bisidderordning og tilgængelighedsregler fra 
Chanette Holst og Dorthe Vejs.

Søndag den 13. juni: Sommerudflugt. Pris for medlemmer 
kr. 250. Ikke-medlemmer kr. 500.

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 
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. 

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 7. juni kl. 18.00: Modeshow. Vi starter med smør-
rebrød. Modeshow stater kl. 19. Lille Marlene kommer med et 
udvalg til både mænd og kvinder, som vises frem af modeller. 
Pris. Kr. 75. Tilmelding og betaling senest den 30. 5.

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.

AARHUS-RANDERS

Fredag den 28. maj kl. 19.30: Online portvinssmagning. Pris 
for medlemmer kr. 150. Ikke-medlemmer kr. 250. Senest 
tilmelding den 16. 5. til Marie-Louise på mail, havnviby@
gmail.com, eller sms: 61 60 97 27. Du bedes oplyse navn, 
adresse, telefonnummer og mailadresse til brug for fragt-
manden. 

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. Vi kører i liftbus fra Berg-
holdt Odense, vi har bussen med hele ugen og skal rundt og 
se øen.

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

Danmark/Slette Strand

12.-17. september

Vi skal bo på Feriecenter Slettestrand. Vi kører i liftbus fra 
Bergholdt Odense, vi har bussen med hele ugen og skal 
rundt og se masse. Turen går bl.a. til Jesperhus Blomsterpark.

Prisen er kr. 6.775. Prisen er inkl. udflugter, halvpension og 
alle skatter og afgifter.

Husk du skal være medlem af Dansk Handicap Forbund for 
at kunne deltage på rejserne.

For alle rejser gælder det, at der er frivillige ulønnede 
hjælpere med, vi har altid en assistent eller en sygeplejerske 
med på rejserne. Man skal selv sørge for transport til og fra 
afrejsestederne.

For nærmere oplysninger ring gerne til formand for 
Vestfyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88 eller 
mail: rejselene56@gmail.com. Vores hjemmeside er www. 
handicapgrupperejser.dk 

Generalforsamling i Vestfyns Ferieklub
Generalforsamlingen den 24. marts blev aflyst, vi finder en ny 
dato, når landet bliver lukket mere op.

Hvis du/I gerne vil deltage så hold øje med hjemmesiden, 
eller du/I kan kontakte formand for Vestfyns Ferieklub Lene 
Hansen på tlf.: 24 66 56 88, så vil jeg sende en indbydelse.

Mand søger kvinde 
Voksen mand vil gerne i kontakt med kvinde. Alder er 

uden betydning. Jeg er nem at snakke med.

Telefon: 24 46 27 22. Mail: eutonia@mail.dk

ANNONCE

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

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

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

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 
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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.

Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og de 
lange deadlines gør, at der er meget, som forbundet gør, 
som ikke får plads på siderne i bladet.

Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets 
hjemmeside og abonnere på nyhedsbrevet, som udsen-
des en gang om ugen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet 
på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor med-
lemmer og andre interesserede kan følge med i arbejdet, 
og landsformand Susanne Olsen er også at finde på det 
sociale medie Twitter, hvor hun fra tid til anden pipper fra 
de møder, hun har med fx politikerne på Christiansborg.

Interesserede kan finde forbundets Facebookside på  
www.facebook.com/danskhandicapforbund, og landsfor-
manden går under navnet @SusanneOlsenDHF på Twitter.

Vi glæder os til at se dig. 

Følg med i forbundets  arbejde, 
når Handicap-nyt er på vej
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Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og smart.

Århus - Agerøvej 49 tlf. 7211 5000. 
www.hessel.dk

Rasmus og V-Klassen. 
To stjerner, der kan 
få dig op at køre.

V-Klassen er en ægte Mercedes. Her får du eksklusive materialer, 
sikkerhed og komfort, det er værd at betale lidt ekstra for.
Og Rasmus Gammelgaard er en ægte Hessel-mand: 
Her får du en, der kan sit kram, når det kommer 
til handicapbiler. Han kender alle faldgruberne 
– både de tekniske, de økonomiske og de bureau-
kratiske. Han kan arbejde med specifi kationer, 
konstruktionsændringer, godkendelser, tilskuds-
ordninger og alt det andet. Og så er han klar til at 

gå ind i det tætte samarbejde med kunden, som 
er forudsætningen for en handicapbil, der ikke 
blot kører fra A til B, men som også yder ejeren 
højeste sikkerhed og køreglæde. 

Tal med Rasmus om opgradering af din næste bil. 
Til f.eks. en V-Klasse.

Rasmus Gammelgård, 
Salgskonsulent, handicapbiler/minibusser

+45 2085 4305



DET SKER I DHF 
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EN HURTIG OPTANKNING PÅ VIDEN: 

NYT MEDLEMSTILBUD PÅ VEJ

Dansk Handicap Forbund ønsker at blive endnu bedre til at 
dele ud af den viden, der er i organisationen. Det skal ske med 
tilbagevendende mindre oplæg og arrangementer.

Det er især erfaringerne fra det seneste år, hvor alle aktivi-
teter er rykket over på forskellige digitale platforme, der har 
skubbet på en udvikling i forbundets kursusudvalg, som alle-
rede var i gang, fortæller landsformand Susanne Olsen.

”Vi har længe gået med de her tanker, og det seneste års 
udfordringer og erfaringer har fungeret som katalysator i 
den proces,” konstaterer hun.

Gode erfaringer
Også erfaringerne fra arrangementerne i ”Det virtuelle 
forsamlingshus,” som startede i december med et debatar-
rangement, har været en stor inspiration.

”Vi kan se, at medlemmerne bakker rigtig meget op om 
de online arrangementer, vi har haft indtil nu, og det er mit 
klare indtryk, at mange er rigtig glade for det og får meget 
ud af det,” siger landsformanden.

En times optankning
Konceptet omkring arrangementerne er endnu ikke helt 
færdigudviklet, men det ligger i planerne, at arrangemen-
terne skal foregå en gang om måneden og vare en time. En 
hurtig optankning på viden, kunne man kalde det, om fx 
merudgifter, hjælp, boligændring, bilstøtte, kommunikation, 
praktisk og personlig hjælp, transport og tilgængelighed.

Arrangementerne vil blive meldt ud til medlemmerne via 
mail i rimelig tid inden et arrangement, og sidder man med 
en idé til et arrangement eller et tema, så er man velkommen 
til at tage fat i kursusudvalget. 

Kontakt formand for kursusudvalget Gitte. R.R. Nielsen på 
mail: gitternielsen@hotmail.com

ET BRAG AF EN PÅSKEFEST

Bordene var dækket med gule påskeliljer, små påskeharer, øl 
og påskeklip. Landsformand Susanne Olsen og faglig og po-
litisk chef Jeppe Kerckhoffs var klar som værter i matchende 
blåt og gult tøj, og mere end 100 tilmeldte medlemmer sad 
klar bag skærmene derhjemme, da Dansk Handicap Forbund 
blændede op for endnu en omgang i Det virtuelle forsam-
lingshus på Zoom.

Over halvanden times tid kort før påske blev medlemmerne 
underholdt med påskeklip fra Line Hvid fra ’Kreativ med un-
gerne’, ølsmagning under kyndig vejledning af Gustav Thur 
fra Ølguru.dk og et spændende og inspirerende oplæg om 
baggrunden for, hvorfor vi holder påske fra forfatter og præst 
Poul Joachim Stender.

På forhånd havde de tilmeldte medlemmer fået tilsendt en 
pakke med posten med tre øl og et kit bestående af karton, 
skabeloner og en limstift til brug for de kreative udfoldelser.

Stor succes
Godt 75 medlemmer ’mødte op’ på Zoom, og trods det lille 
frafald i forhold til tilmeldte, så var det en stor succes, me-
ner landsformand Susanne Olsen.

”Det var dejligt at se, at der både blev klippet og klistret og 
deltaget aktivt med kommentarer til de inspirerende ord fra 
Poul Joachim Stender. Og så var det jo nogle gode øl, som 
vistnok også blev taget vel imod,” griner hun.

Undervejs kom seere og værter rundt og hilste på nogle af 
dem, der var med, og det er især denne del, der glæder lands-
formanden.

”Når vi hilser på hinanden på skærmen og møder medlem-
mer fra forskellige steder i landet, så får jeg en følelse af, at 
vi rent faktisk er sammen, som hvis vi var til et fysisk arrange-
ment. Det gør mig glad, og den store opbakning og glæde, vi 
møder fra medlemmerne, fortæller mig, at vi har gang i noget 
rigtig godt,” konstaterer hun.

Det virtuelle forsamlingshus er blevet til med midler fra 
Danske Handicaporganisationers initiativ #StærkereSammen, 
som er støttet af Socialstyrelsen. Tidligere har forsamlingshu-
set budt på debat mellem leder af Danmarks Forsorgsmuseum 
Sarah Smed og landsformand Susanne Olsen. Den debat kan 
ses i sin helhed på Handicap-nyt EKSTRA via hjemmesiden. 
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DET SKER I DHF 

NYT FRA STRANDEN

Som I alle ved, er vi i Danmark underlagt restriktioner, der er 
Covid-19 relateret. Året 2020 har været hårdt ved restaura-
tionsbranchen, og vores forpagter gennem de senere år har 
smidt håndklædet i ringen af økonomiske årsager.

Hjælp Dansk Handicap  Forbund
 videre ud i fremtiden

 Vi skal derfor ud og finde en ny forpagter, men det er van-
skeligt, da vi ikke ved, hvad vi kan tilbyde i sæson 2021. Vi 
gør dog vores bedste. Fakta her ved bladets deadline er:

• Vi ved ikke, hvornår vi officielt kan åbne Stranden.
• Vi ved ikke, hvornår vi må åbne cafeen.
• Vi ved ikke, om vi har en forpagter på plads til en evt. 

åbning

Men vi ved, at vi skal have gjort Strandens ydre i stand, og 
vi søger om midler til formålet.

Vi ved også, at vi skal have gjort Strandens hus mere ind-
bydende i forhold til såvel forpagter som gæster, og vi søger 
midler til formålet.

Vi afventer derfor regeringens udmeldinger, og vi følger 
med og orienterer løbende. Vi beder om jeres tålmodighed 
og opbakning. Strandudvalget vil holde alle orienteret gen-
nem mails til medlemmer med betalt Strandkort.

 Jens Bouet

I snart 100 år har Dansk Handicap Forbund kæmpet for et liv med lige muligheder. 
Der er stadig kampe, der skal kæmpes. Du kan være med til at sikre kampen de 

næste 100 år! Send et gavebeløb* til:

Reg. nr.: 41 80, kontonr.: 5401119 · Mobile Pay: 97848

Hvis du ønsker at give en fast månedlig, halvårlig eller helårlig gave, som 
trækkes via  Betalingsservice eller ved fremsendt girokort så kontakt os på 

 dhf@ danskhandicapforbund.dk eller telefon 39 29 35 55

* Når du støtter  
med mindst 200 kr., 

så sikrer du forbundets 
fortsatte status 

som almennyttig 
organisation med 

momsfrihed!

Husk cpr-
nummer, så 

indberetter vi 
til SKAT
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Illustration: Niels Poulsen.
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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

Tag kørestolen
med på ferie

Nye lejligheder med havudsigt mv udlejes i Havneby,
Rømø. Velegnet �l kørestolsbrugere. To soveværelser,
balkon, stort baderum, alle hvidevarer samt Wifi og TV.
Privat parkering ved elevator �l 1. og 2. sal.
Lav leje udenfor højsæson.
Bekvemme udflugtsmuligheder i området, bl.a. Torv,
havn, natur, og færgen �l Sild. Se mere:
www.handicapvenlig-havneby.dk Eller kontakt ejer 
tlf. 40 35 85 48
Booking via h�ps://www.feriepartner.dk/roemoe/ Søg
husnummer: 0448 eller 0450



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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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.

Få et gratis 
træningsbesøg! 

Ring til Jørgen Lei 
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jl@arcubal.dk

www.arcubal.dk
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mennesker
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motorisk træning, der er sjov og 
motiverende for mennesker på 
alle funktionsniveauer.

FitLight Trainer forhandles i Danmark af:

Arcubal Aps
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
http://www.arcubal.dk



En hyldest til RYK. Så kort kan samtalen med de to RYK-medlemmer Barbara Bøgh og 
Henrik Aundal, der begge brækkede ryggen i en ulykke i 2009, opsummeres. Trods godt 
30 års aldersforskel er deres historier og oplevelser af RYK enslydende: Fælleskabet gav 
dem håbet og livet tilbage

B
ANG! ET SPLITSEKUND. Et 
traume, der skulle forandre 
livet fra dét øjeblik. Sådan 
kan både Barbara Bøgh og 

Henrik Aundals historie opsumme-
res, hvis man skal gøre det helt kort.

Skal man gøre den lidt længere, 
så kom 13-årige Barbara Bøgh til 
skade, da hun i et øjebliks uop-
mærksomhed til svømmetræning 
sprang på hovedet fra en skammel 
og ramte én af hendes medsvøm-
mere i stedet for vandet i bassinet 
og brækkede ryggen. 

Henrik Aundal overså et støt-
teben fra en lastbil, der var ved at 
læsse noget af, og styrtede vold-
somt på sin cykel. Hjelmen, som 
Henrik havde på, flækkede, men re-
dede ham. Ryggen brækkede. Han 
var 44 år, da ulykken skete.

Der er gået 12 år, siden de begge 
kom til skade i 2009. Begge endte 
i kørestol. Den ene med hjælper 
den anden uden. Begge er medlem 
af RYK, som er en specialkreds i 
Dansk Handicap Forbund, og meget 
glade for det. Handicap-nyt har 
mødt dem til en snak om, hvordan 
det egentlig er at være medlem i 

en forening, hvor 
det for manges 
vedkommende 
er et traume, 

der binder 
dem sammen 
i et skæbne-

fællesskab.

Der var andre som mig
Under samtalen, som på grund af 
corona bliver afholdt over Zoom, 
bliver det tydeligt, at dette skæb-
nefælleskab virkelig betyder noget 
for, hvad det er, RYK kan. Henrik 
og Barbara blev med få måneders 
mellemrum indlagt på henholds-
vis Afdeling for Rygmarvsskader i 
Hornbæk og Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade i Viborg, og begge 
blev introduceret for RYK og det 
fællesskab, de kan tilbyde, mens de 
var indlagt til rehabilitering.

”Inden jeg kom til skade, havde 
jeg aldrig mødt en i kørestol, så alt 
var helt nyt. Jeg mødte folk, som 
var længere fremme, men de havde 
lignende oplevelser og et lignende 
traume fra at have mistet førlig-
heden. Og jeg kunne se, at man 
faktisk kunne få et liv, selvom man 
var dømt til at sidde i en kørestol,” 
fortæller Henrik Aundal.

Henrik mødte i RYK et fælle-
skab, hvor man kunne stille alle 
de spørgsmål, der meldte sig om 
tarm- og blæreproblemer, som føl-
ger med en rygmarvsskade, og sex. 
Alt det, som ville være grænseover-
skridende at tale med andre om.

”Jeg mødte folk, som tumlede 
med det samme, og som var spe-
cialister i at leve med det og kunne 
fortælle mig, hvordan de greb det 
an. Det betød rigtig meget – og det 
gør det stadig,” fortæller han.

Barbara Bøgh stemmer i. For 
hende handlede det om at komme 

ud på den anden side af en ulykke, 
som fuldstændigt havde vendt 
hendes liv på hovedet som ung 
teenager.

”Jeg fandt en masse mennesker, 
jeg kunne spejle mig i, og som var 
specialister i det liv, der lå foran 
mig. Jeg havde jo talt en masse 
med læger og psykologer un-
der min indlæggelse, men 
den erfaringsudveksling, 
jeg fik med de andre, gav 
mig troen på, at der fak-
tisk var et liv at leve på 
den anden side,” for-
tæller hun.

RYKs ”Uge 30” 
sommerkursus 
blev en øjenåbner
Aldersforskellen mel-
lem Barbara og Henrik 
er 31 år, men trods det, 
at de var vidt forskel-
lige steder i deres liv, da 
ulykken skete for dem, så 
peger begge to på RYKs ”Uge 
30” sommerkursus på Egmont 
Højskolen som en decideret øjen-
åbner for dem.

”Når man er indlagt med en ska-
de, er man lidt sølle. Det samme er 
dem, man er indlagt sammen med. 
Så det var virkelig en lettelse at 
komme ud og se, at der faktisk var 
glade mennesker i samme situation 
som én selv,” mindes Barbara sit 
første sommerkursus, som hun tog 
på sammen med sin far knap et år 

Et skæbnefælleskab 
fuld af håb

MEDLEMSPORTRÆT Af Mads Stampe
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efter hendes ulykke.
For Henrik blev det beviset på, 

at man faktisk kan komme vi-
dere fra ulykken.

”Det repræsenterede et 
håb for mig. Jeg kunne jo 
se alle de her glade men-
nesker, og jeg kunne se, at 
de var kommet videre, og 
at de kunne gøre alle mu-
lige fede ting som at sejle 
kajak, cykle og andre ting, 
som jeg før min ulykke 
nød at gøre,” fortæller han.

Et specielt bånd
I samtalen er det tydeligt, at de to 
medlemmer af RYK kender og kæ-

rer 
sig 

om 
hin-

anden. 
De har et 

fælleskab 
og en forstå-

else for hinan-
den, som tydeligt 

mærkes gennem com-
puterskærmen. Henrik bliver 

glad for at se, hvordan det gennem 
årene er gået Barbara, selvom han 
har skullet vænne sig til, at hun er 
blevet voksen.

Og 
Barbara 

er blevet voksen 
med hjælp fra Henrik og de øvrige 
medlemmer i RYK.

”Da jeg kom til skade var jeg i 
lang tid den lille. RYK har været 
en integreret del af min opvækst, 
og det er RYK, der har lært mig at 
blive voksen med rygmarvsskade. 
Det er jeg utrolig taknemmelig 
for, selvom det i starten var meget 
svært at rumme, når man faktisk 
aldrig havde mødt en person i 
kørestol,” konstaterer Barbara, der 
blev en del af RYK med det, hun 
kalder et mildt og kærligt pres fra 
sine forældre.

Både Henrik og Barbara spiller 
begge kørestolsrugby, og derfor 
mødes de af og til også uden for 
RYK til stævner rundt omkring i 
Danmark. Men båndet fra RYK er 
der altid.

”Det er et meget specielt bånd, 
fordi vi deler så mange udfordrin-
ger og oplevelser, som andre uden 
en rygmarvsskade og et traume i 

Henrik Aundal er 
medlem af RYK. Pri-
vatfoto fra en rejse.

Barbara Bøgh kom 
med i RYK i en alder 
af 13 år. Privatfoto.
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 ”Gå til vælgermøder til Folketingsvalget 2019. Vi 
bliver populære. Mange vil love os meget.

PETER KLITGAARD
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SOT HVILEORTOSE
til hænder, som har behov for 
støtte af en ortose i hvile eller til 
udspænding for at bibeholde eller 
øge håndens bevægelighed.

Læs mere om SOT Læs mere om SOT 
på camp.dk.på camp.dk.

Kontakt os på: info@camp.dk

at tænke selv
med tanke for andremed tanke for andre
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bagagen ikke kan sætte sig ind i på 
samme måde,” siger Henrik Aundal.

Det går da meget godt
I gennem årene har begge også 
oplevet, at fælleskabet i RYK fak-
tisk har givet dem en erkendelse 
af, at de klarer sig godt, selvom det 
i hverdagen nogle gange godt kan 
føles lidt som om, man står i stam-
pe eller kæmper lidt rigeligt med at 
acceptere sin situation.

For det er svært altid at være 
den anderledes, når man i hverda-
gen udelukkende omgiver sig med 
mennesker, som har fuld førlighed 
og kontrol over egen krop, fortæller 
Barbara.

”Der er jo mange ting, jeg ikke 
kan på samme måde, som mine 
venner og veninder. Men når jeg så 
mødes med folkene i RYK, så ople-
ver jeg, at det jo faktisk går meget 
godt for mig,” siger hun.

Det samme oplever Henrik. Han 
har flere gange prist sig lykkelig 
over, at hans skade sidder lavere 
end fx Barbaras, så han kun er ramt 
i benene og har fuld førlighed i 
armene.

”Det kan lyde hårdt, når jeg sid-
der her over for Barbara, men jeg 
er er da glad for, at min skade ikke 
er værre, og at jeg nåede at få børn 
og uddannelse, inden jeg kom til 
skade. Alle de ting har jeg kunnet 
fortsætte, og gennem RYK er jeg 
også blevet introduceret til en ræk-
ke sportsaktiviteter, som man kan 
lave, når man har 
en skade som 
min,” fortæller 
han.

Barbaras 
skade sid-
der højere på 
ryggen, og derfor 
er hun også ramt i 
armene, hvorfor 
hun har en hjælper 
i hverdagen. Lige-
som Henrik kan hun 
dog også bruge netværket 

til at se egne styrker i forhold til 
nogle af de andre.

”Jeg kan fx opleve, at jeg er kom-
met længere i processen med at 
acceptere tingenes tilstand end an-
dre, som måske har en lavere skade 
end mig. Det er da rart at mærke, at 
man i hvert fald er kommet dertil,” 
konstaterer hun.

Svært at stå uden for
Det anslås af ca. 6.000 mennesker 
i Danmark har en rygmarvsskade, 
og at cirka halvdelen af dem er 
tilknyttet sundhedsvæsnet i en el-
ler anden udstrækning. Oveni det 
kommer, at omkring 200 menne-
sker hvert år tilknyttes de to dan-
ske rehabiliteringscentre på grund 
af pådragelse af en ny skade.

I RYK er der i skrivende stund 
1.356 medlemmer, og derfor ved 
både Henrik og Barbara – også for-
di de har mødt dem – at der sidder 
mennesker med rygmarvsskade, 

som ikke bruger RYKs netværk. 
Nogle mener ikke at have brug for 
det, andre har en helt forkert opfat-
telse af, hvad det er RYK kan.

”Jeg har mødt mennesker, som 
har troet, at det var en klub for 
mennesker, som sad og havde ondt 
af sig selv. Men så har jeg taget 
dem med til et møde, og så har de 
set, at det faktisk forholder sig helt 
omvendt. Der er masser af menne-
sker, som har rigtig mange ressour-
cer, og det kan virkelig være rart 
at have at spejle sig i. Det har jeg i 
hvert fald haft brug for,” siger hun.

Derfor mener både Henrik og 
Barbara også, at det er ærgerligt, 
at nogle vælger at stå uden for 
fællesskabet i RYK. Samtidig aner-
kender de dog også, at forskellige 
mennesker har forskellige behov, 
og for Barbara og Henrik har be-
hovet været at finde mennesker i 
samme situation som dem selv, der 
har kunnet hjælpe dem videre med 
livet efter ulykken. Og dét har de 
fundet i RYK.

Barbara læser i dag jura på Aar-
hus Universitet. Henrik arbejder 

som Kemotekniker på 
Novo Nordisk.
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Ung mand beretter om at få en alvorlig diagnose som  
15 årig og se et anderledes liv i øjnene, end han havde 
forestillet sig

I
NDTIL DEN DAG Jacob Riis-
Nielsen fyldte 15 år, var han en 
dreng med de drømme, som et 
ungt liv nu er fuld af. At møde 

søde piger, spille fodbold, feste, 
skabe venskaber og at glæde sig til 
blive 18 år og få kørekort og køre 
bil. De drømme led et knæk, da han 
som den yngste dansker nogensin-
de fik konstateret den arvelige syg-
dom Machado-Joseph. En sygdom, 
der bid for bid fortærer hans tale, 
førlighed og evne til helt dagligdags 
gøremål.

Erkendelse og grænser
I bogen ’Jeg vælger livet til’ fortæl-
ler Jacob Riis-Nielsen om, hvordan 
han nægter at lade sygdommen 
stjæle sit ungdomsliv, selvom det 
tiltagende handicap bliver stadig 
mere begrænsende. Han støttes af 
en familie, der ellers må slås med 
mange andre diagnoser, og især af 
en mor, der virker ubegrænset i sin 
kærlighed og opbakning til, at Ja-
cob skal bruge de muligheder, der 
opstår. Også i den svære skoletid, 
hvor Jacob på efterskoler og siden 
på Egmont Højskolen skal se i øj-
nene, at han ikke kan det samme, 
som majoriteten af unge menne-
sker kan. At han er et menneske 
med et handicap.

Jacob vælger at forfølge sine 
ungdomsdrømme på de betin-
gelser, som hans sygdom stiller, 
men overskrider også grænserne. 
I selskab med hjælpere springer 
han faldskærm, bestiger Norges 
højeste bjerg og tager på et halvt 
års backpacker-rejse til Asien og 
Australien i sin kørestol. Han gør 

det, mange senere fortryder, de 
aldrig fik gjort.  

Aktiv livshjælp
Men bogen er ikke bare en vel-
skrevet fortælling om en ung mand 
med et handicap, der gør noget 
usædvanligt. Det er en fortælling 
om en stærk personlighed, en varm 
familie og ikke mindst om de ven-
skaber, der knyttes mellem Jacob 

og hans hjælpere. Da han i sin tid 
fik sin diagnose, strejfede tanken 
om aktiv dødshjælp kun kort, til 
gengæld opfordrer han andre i lig-
nende situationer til at tage imod 
al den aktive livshjælp, som man 
kan få.

Jacob slutter i bogens epilog af 
med opsangen: Lev livet – man kan 
godt sparke røv, selvom man sidder 
i kørestol. Den opsang kan vi alle 
bruge, kørestol eller ej.

Om at vælge livet til

’Jeg vælger livet til – om retten til aktiv 
livshjælp som ung og uhelbredeligt syg’ 

er skrevet i samarbejde med Kirsten 
Hansen og udgivet af Videnscenter om 

Handicap. Pris kr. 299.

38   •   HANDICAP NYT 2 - 2021  

BOGANMELDELSE Af Claus Jensen

A
2

MALERFIRMAET PETER SØLLING
       VESTEGNENS ApS

DIN GARANTI FOR MALERHÅNDVÆRK I VERDENSKLASSE

Gode priser

God service

Og godt håndværk

Park Allé 292
2605 Brøndby

36 16 72 05

malerfirmaet@petersolling.dk • www.petersolling.dk

Søagervej 8 • 2670 Greve
Tlf. +45 22 38 08 64

www.Gorm.dk

������������Horsekildevej 22
2500 valby

Åbent fra 09-21 alle dage

DANSK MILJØFORBEDRING A/S

Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene
Telefon: +45 7070 2480

E-mail: info@damifo.dk • www.damifo.dk

(Tidligere Carstens Taxa)

Ring til din 
lokale Taxa 

i Lejre på 

Tlf. 46492700
 

Skærbækvej 23
2610 Rødovre

Tlf. 20 95 10 21
info@groen-have.dk
www.groen-have.dk

v/Anlægsgartner Kristina Appel

Karl Popp A/S
Vangeledet 71 • 2670 Greve

Telefon 43 45 00 54
Mobil 26738451

E-mail: post@karlpopp.dk

 • PCB, Bly og skimmelsvampsanering
• Asbestsanering • Nedrivning

MEDL. AF DANSK BYGGERI



HANDICAP NYT 2 - 2021   •   39

A
2

MALERFIRMAET PETER SØLLING
       VESTEGNENS ApS

DIN GARANTI FOR MALERHÅNDVÆRK I VERDENSKLASSE

Gode priser

God service

Og godt håndværk

Park Allé 292
2605 Brøndby

36 16 72 05

malerfirmaet@petersolling.dk • www.petersolling.dk

Søagervej 8 • 2670 Greve
Tlf. +45 22 38 08 64

www.Gorm.dk

������������Horsekildevej 22
2500 valby

Åbent fra 09-21 alle dage

DANSK MILJØFORBEDRING A/S

Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene
Telefon: +45 7070 2480

E-mail: info@damifo.dk • www.damifo.dk

(Tidligere Carstens Taxa)

Ring til din 
lokale Taxa 

i Lejre på 

Tlf. 46492700
 

Skærbækvej 23
2610 Rødovre

Tlf. 20 95 10 21
info@groen-have.dk
www.groen-have.dk

v/Anlægsgartner Kristina Appel

Karl Popp A/S
Vangeledet 71 • 2670 Greve

Telefon 43 45 00 54
Mobil 26738451

E-mail: post@karlpopp.dk

 • PCB, Bly og skimmelsvampsanering
• Asbestsanering • Nedrivning

MEDL. AF DANSK BYGGERI



Det forpligter at være 
så gammel og erfaren
Hvorfor laver Dansk Handicap Forbund ulandsarbejde? Det spørgsmål har forbundets 
ulandsafdeling drøftet med fem medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Tre af dem er 
aktive i ulandsarbejdet og to er aktive i lokalforeningsarbejdet

F
ØRSTE GANG JEG var i Nicara-
gua, mødte jeg en blind fyr,” 
fortæller Ulla Trøjmer, som er 
formand for Dansk Handicap 

Forbunds ulandsudvalg og aktiv i 
forbundets arbejde i Latinamerika. 
Hun fortsætter:

”Han fortalte om, hvor isoleret 
han var derhjemme, men ved at 
komme i kontakt med Dansk Han-
dicap Forbund og de blinde i Nica-
ragua, havde han lært Braille, som 
også kaldes punktskrift. Det betød, 
at han selv kunne begynde at læse 
sin bibel.” 

”Da han fortalte det, strålede han 
som en lille sol. Det var fornem-
melsen af, at blive meget mere 
værd. Og det er det, vi gør. Vi hjæl-
per til, at folk ikke føler sig som an-
denrangsmennesker, og at man kan 
stå sammen og kæmpe for bedre 
vilkår. Det er en smuk ting,” siger 
Ulla Trøjmer.

Vi er foregangsmænd
Jens Grønskov er formand for 
Dansk Handicap Forbund i Esbjerg. 
Han siger: ”Da jeg først stiftede 
bekendtskab med, at så mange 
tillidsfolk rejste rundt i ulandene, 
så tænkte jeg: hvorfor det? Men 
så tænkte jeg, at vi jo har været 
foregangsmænd på mange måder 
i Danmark, så vi kan hjælpe andre 
med at få de samme muligheder. 
Det ligger lidt i generne, at vi gerne 
vil hjælpe nogen, der er udsatte,” 
siger Jens Grønskov.

Og forkvinde for Dansk Handicap 
Forbund i Frederikssund-Halsnæs 
er enig.

”Det er jo en god ide, fordi der 
jo skal så lidt til for, at de kan lave 
fremskridt,” siger Anna Marie Knud-
sen om forbundets støtte til men-
nesker med handicap i ulandene. 

Erfaring forpligter
Dansk Handicap Forbunds lands-
formand Susanne Olsen synes, det 
er en naturlig ting for et forbund 
som Dansk Handicap Forbund at 
lave ulandsarbejde: 

”Vi er en gammel organisation 
med mange års arbejde på bagen 
med at forbedre livsvilkårene for 
mennesker med handicap. Det for-
pligter i forhold til også at hjælpe 
andre. Vi kan gøre en forskel, når vi 
kommer ud i verden.”

Vi skal kigge ud af boblen
Ann-Katrine Kviesgaard har udført 
ulandsarbejde i Sammenslutningen 
af Unge med Handicap (SUHM) og 
er nyvalgt medlem i Dansk Han-
dicap Forbunds Ulandsudvalg, og 
ligesom Susanne Olsen peger hun 
på, at det forpligter, når man har 
muligheder, som andre ikke har.

El Hoyo, Nicaragua. 
Foto: Tobias Tullius 
/ Unsplash.

”

40   •   HANDICAP NYT 2 - 2021  

ULAND  Af Sven Gårn Hansen



”Vi har bestemt nok problemer 
herhjemme, men det er vigtigt at 
hjælpe, der hvor man kan,” siger 
hun.

”Vi kan ikke kun kigge i vores 
egen lille boble. Vi må se ud i ver-
den. Det er ikke nok bare at være 
os selv, som verden er i dag. Vi skal 
bidrage der, hvor vi kan, så at andre 
kan få nogle af de samme mulighe-
der, som vi har.”

Hvorfor os?
Hvorfor skal Dansk Handicap For-
bund lave ulandsarbejde? Hvorfor 
ikke overlade det til Danida og de 
professionelle ulandsorganisatio-
ner? 

”Når man ser tilbage, har de an-
dre ulandsorganisationer aldrig løf-
tet arbejdet med mennesker med 
handicap. Vi er ikke 'sexet' nok,” 
siger Ulla Trøjmer.

”Men vi kommer også tilbage til 
sloganet om intet om os uden os,” 
siger hun og forklarer:

”Som forbund har vi været rigtig 
dygtige organisatorisk, så vi har 
noget at give videre af. Men det 
var ikke derfor, at vi startede. Vi 
startede, fordi der var nogen, der 
syntes, at de havde brug for køre-
stole i Nicaragua. Men efterhånden 
fandt vi ud af, at mennesker med 

handicap havde brug 
for meget mere. At 

organisere sig, 
at arbejde for 
deres rettig-
heder. Og det 
er vi rigtig 

gode 
til. 

Vi ved, hvor skoen trykker, fordi 
vi selv er mennesker med handi-
cap,” slutter hun.

Ann-Katrine Kviesgaard er enig: 
”Vi har nogle rigtig dygtige frivillige 
i Dansk Handicap Forbund og en 
rigtig stor kilde til viden og enga-
gement, der kan bidrage til det.” 

Får vi noget igen?
”Jeg kan godt lide tanken om, at 
vi kan se udover egen næsetip. Se 
hvor meget man kan gøre andre 
steder i verden,” siger Susanne Ol-
sen og forsætter:

”For os er det også en læring. 
Når vi er en gammel organisation, 
gør vi måske mere tingene, som vi 
altid har gjort. Men ulandsarbejdet 
har vist at på nogle områder, er de 
foran os i, hvordan de tænker ret-
tigheder og indarbejder det i deres 
arbejde. De bliver meget målret-
tede. Det er noget, vi i Dansk Han-
dicap Forbund også er ved få noget 
ud af.”

Ulla Trøjmer supplerer: ”De ar-
bejder systematisk med mål, og på 
deres årsmøder ser de meget klart, 
om de gør fremskridt. Der kan vi 
lære af hinanden. Det giver også 
bløde værdier. Vi er med til at gøre 
en forskel. Og vi viser, at vi er en 
organisation, der har et overskud, 
vi ser ikke kun på vores egen lille 
verden. Og mødet med en anden 
kultur, og de spørgsmål vores part-
nere stiller, gør, at vi kommer til at 
se vores egen verden i et andet lys. 
Det får vi noget ud af,” fastslår Ulla 
Trøjmer.

Ulla Trøjmer taler med en lille pige, som 
har en skildpadde som kæledyr.

Ulla Trøjmer (tv) og Susanne Olsen snak-
ker dagen igennem på hotellet under en 
tur i Nicaragua. I midten sidder Klaus, 
som er  hjælper.

Susanne Olsen og Ulla Trøjmer er på 
hjemmebesøg i Nicaragua.

Fra venstre: Anna-Marie Knudsen, Ann-
Katrine Kviesgaard og Jens 

Grønskov.
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Man behøver ikke være ung eller en toptrænet person for at få gavn af at spille golf. 
Dansk Handicap Forbund er med i et projekt om Rehab-golf i de danske golfklubber

F
YSISK AKTIVITET, TRÆNING 
og deltagelse i sociale fæl-
lesskaber er en god cocktail, 
når mennesker med medfødt 

eller erhvervet bevægelseshandi-
cap skal opnå personlige og fysiske 
kompetencer, som giver dem mulig-
hed for at blive mere aktive til gavn 
for dem selv, men også for samfun-
det i forhold til at fastholde eller 
opnå beskæftigelse.

Rehab-golf har vist sig at være 
velegnet til rehabilitering af men-
nesker med bevægelseshandicap, 
som et godt og effektivt sup-
plement til indsatsen inden for 
beskæftigelses-, social- og sund-
hedsområdet i regionerne og kom-

munerne. Golftræning og golfspil 
giver motion, frisk luft, kræfter 
og balance, og deltagerne opnår 
samtidig et fællesskab i og omkring 
klubben ved at gå sammen og 
møde andre, og de kommer ud af 
evt. ensomhed. 

Effektiv rehabilitering kan be-
tyde, at mennesker med bevæ-
gelseshandicap bliver personligt 
stærkere og mere kompetente til at 
varetage deres eget liv og deltage 
aktivt i samfundets udvikling. Fx 
ved at være på arbejdsmarkedet 
eller være ved godt helbred, som 
kan bidrage til at nedbringe det 
offentliges udgifter til mennesker 
med bevægelseshandicap.

Rehab-golf i Roskilde
I Roskilde har Rehab-golf været et 
tilbud siden 1997, hvor frivillige 
hjælper med selve træningen. Man-
ge af spillerne har svært ved at be-
væge sig. En del af dem spiller kun 
med en arm fx på grund af blod-
propper, som har givet halvsidige 
lammelser og talebesvær. For at 
kunne deltage skal man kunne stå 
oprejst og bruge mindst én hånd 
samt være i stand til at gå nogle 
få skridt. Hvis det er den distance, 
man kan gå, er det tilstrækkeligt, 
da klubben har ni el-scootere, så 
alle kan komme med rundt.  På 
Roskilde Golfklubs hjemmeside lig-
ger der små historier fra deltagerne 

Rehab-golf – for mennesker 
med bevægelseshandicap

Man kan godt spille 
rehab-golf, selvom 

man har et handicap.
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om, hvad Rehab-golf har betydet 
for nogle af deltagerne, og Hjer-
neskadeforeningen har skrevet en 
reportageartikel fra klubben.

I sidstnævnte fortæller en Rehab-
golfspiller ved navn Jens, at han 
arbejdede som tømrer og konstruk-
tør og byggede på sit eget hus i 
fritiden, indtil han fik en blodprop 
i hjernen.

”Mit arbejde og meget andet i 
mit liv stoppede brat. Talen er kom-
met tilbage stille og roligt, men er 
ikke som før. Det er virkelig godt 
at komme her. At komme ud. Tre ti-
mer, hvor vi opmuntrer og hjælper 
hinanden. Og vi gasser nok også 
en del. Min fysik er blevet bedre 
og bedre, og det er godt at snakke 
med de andre. Det er tydeligt, at 
det har hjulpet mig, når man ser 
1-2 år tilbage. Vi taler dog ikke så 
meget om vores handicap, synes 
jeg. Det er lige meget, vi har jo alle 
et eller andet,” siger han til Hjerne-
skaden nr. 2 2018.

Et tilbud, der breder sig
Roskilde Rehab-golf er ikke en 
enlig svale, flere golfklubber rundt 
om i landet har også tilbud om 
Rehab-golf, senest har Smørum 
Golf på Sjælland meldt sig på ba-
nen, og på den måde bidrager golf-
klubberne til social ansvarlighed, 
og klubbernes ansatte og aktive 
medlemmer er ligeledes glade for 
initiativet. Flere hjælper gerne til 
ved at donere golfudstyr, som de 
ikke længere selv har brug for el-
ler som ekstra hænder, hvor det er 
nødvendigt.

Rehab-golf blev introduceret 
i Danmark som følge af positive 
resultater og forskning i bl.a. Tysk-
land, og det er forventningen, at 
sammenlignelige resultater kan 
opnås i Danmark.

Udover nogle ildsjæle, der selv 
har haft behov for golf til rehabili-
tering, er initiativtagere Hjerneska-
deforeningen og Dansk Handicap 
Forbund, som bakkes op af andre 

handicaporganisationer, som repræ-
senterer mennesker med bevægel-
seshandicap samt Hjerteforeningen.

Store planer
I handicaporganisationerne er vi 
meget interesserede i, at mindst 
to til tre golfklubber i hver region 
etablerer Rehab-golf, så der bliver 
en god geografisk dækning i landet 
til gavn for de interesserede. Ved 
at samle mange med forskellige 
former for bevægelseshandicap i 
golfklubber med særlig fokus på 
Rehab-golf giver det gode mulighe-
der for etablering af hold og eks-
pertise, som ikke kan lade sig gøre 
med enkeltstående medlemmer i 
enkeltstående klubber.

Dansk Idræts-Forbund anser 
vi også som en vigtig partner i 
projektet, og det samme gælder 
kommunerne, da de har en central 
rolle i forhold til rehabilitering af 
mennesker med bevægelseshan-
dicap. Ligeledes forventes det, at 
lokale handicaporganisationer vil 
stå til rådighed med rådgivning og 
vejledning som frivillige til både 
klubberne og deltagerne. Ligesom 
at vi regner med, at golfklubbernes 
nuværende medlemmer vil bidrage 
som frivillige med rådgivning, vej-
ledning og praktisk bistand, og at 
klubbernes trænere vil indgå i pro-
jektet på forskellig vis.

Spille golf uforstyrret
Selve projektet går ud på at få 
samlet mennesker med forskel-

lige former for bevægelseshandi-
cap i golfklubberne og etablere 
særlige hold for dem. De skal 
have mulighed for at gå og træne 
på baner, hvor der er tid og plads 
uden, at de bliver presset af an-
dre spillere, fx på en ”Par-3-Bane” 
med passende sværhedsgrad og 
på små hold tilpasset krav om 
”corona-afstand”.

For at forebygge økonomiske bar-
rierer for deltagerne med bevægel-
seshandicap kan der være behov 
for kommunal støtte til betaling af 
kontingent og transport. Bortset 
fra nogle begrænsede udgifter til 
koordinering, information og admi-
nistration, er det forventningen og 
erfaringen, at projektet kan hvile 
i sig selv med frivillige bidrag fra 
golfverdenen og handicaporganisa-
tionerne. 

Der er med andre ord tale om 
et projekt, som i væsentlig grad 
bygger på frivillige ressourcer. For 
klubberne er dette et væsentligt 
element i efterlevelsen af forpligti-
gelsen i FNs verdensmål ”leave no 
one behind” og et middel til både 
fastholdelse og rekruttering af 
medlemmer.  

Hjerneskadeforeningen og Dansk 
Handicap Forbund håber, at med-
lemmerne, kommunerne og golf-
klubberne vil være med til at støtte 
op om projektet.  

Du kan se en film om Rehab-golf 
på Youtube: https://roskildegolf-
klub.dk/aktiviteter/klubber-i-klub-
ben/handicapgolf/

Det er også vigtigt at hygge sig efter at have spillet 
golf, mener medlemmerne i Roskilde Golfklub.

44   •   HANDICAP NYT 2 - 2021  

PROJEKT 



Illustration: Colourbox.

HANDICAP NYT 2 - 2021   •   45

www.vivara.dk • Telefon: 33 31 33 26

* Gælder t.o.m. d. 30. juni 2021.
Generelle vilkår gælder.

Kreta foderhus
31321 • kr. 129,-

Mejsekugler Kasse med 50 stk
10278 • kr. 89,-

Jordnøddesmør pakke med 5 glas
10174 • kr. 85,-

Hi-Energy Supreme
Sælges i 1, 2,5, 5 og 10 kg

11200 •  Fra kr. 49,-

skaber nærværskaber nærvær
Naturen og dyrene

Lav den perfekte indretning til alle havens dyr
Se fl ere produkter på hjemmesiden

FUGLEFODER FODRINGSSYSTEMER REDEKASSER UDELIV DYRELIV INSEKTER BØRN

Krussæt med 8 krus
97938 • kr. 269,-

Egernpakke hus og foder
98075 • kr. 136,-

Redekasse Lausanne
Ideel til mejser og spurve

90791 • kr. 169,-



MEDLEMSPORTRÆT Af Mads Stampe

Anders kæmper en bred politisk 
kamp fra sin kørestol – men han 
er ikke handicappolitiker

A
NDERS J. ANDERSEN har 
været aktiv i handicap-
bevægelsen i knap 35 år, 
og han kan blandt andet 

skrive forhenværende formand for 
RYK og formand for handicaprådet 
i Vordingborg på CV’et. I 2017 blev 
han valgt ind i kommunalbestyrel-
sen i Vordingborg Kommune, og her 
opdagede han for alvor, hvad man 
kan flytte, når man sidder med helt 
inde i maskinrummet.

Derfor er hans opfordring til alle, 
der er politisk interesserede, og 
som ønsker at flytte noget i verden: 
meld dig ind under de partipoliti-
ske faner og gør din stemme gæl-
dende. Ikke som handicappolitiker, 
men som politiker med alle de 
interesser og talenter, du nu kom-
mer med.

For Anders J. Andersens vedkom-
mende er det blandt andet en stor 

interesse for alt det, den kulturhi-
storiske scene har at tilbyde samt 
arbejdet for et mere rummeligt 
arbejdsmarked og uddannelses-
system. Og når man kaster sig ind i 
det, man brænder for rent politisk, 
så kommer det faktum, at man har 
og lever med et handicap, til at 
påvirke det politiske system, man 
arbejder i. Det har Anders J. Ander-
sen oplevet flere gange i sin kom-
munalpolitiske karriere.

Et synligt krav på forandring
”Mine kollegaer i byrådet lærte 
mig at kende, og dermed lærte de 
også, at jeg er andet og mere end 
mit handicap. At jeg ikke bare er et 
menneske, der skal hjælpes. De får 
en helt praktisk viden om mit liv, 
og de udfordringer, der kan være. 
Og at jeg i øvrigt lever et liv med 
familie og venner ligesom dem,” 
fortæller Anders J. Andersen.

Samtidig mindes han en episode, 
hvor han på en meget håndgribelig 
og praktisk måde fik mindet social-
demokratiet, som han stillede op 
for, om at huske at tænke tilgæn-
gelighed ind, når de arrangerede 
vælgermøder i forbindelse med 
kommunalvalg.

”Jeg mødte simpelthen op flan-
keret af en sendevogn fra TV2 Øst 
til et vælgermøde, som jeg vidste, 
jeg ikke kunne komme ind til. Det 
er en politisk manifestation i sig 
selv, at man rent fysisk stoppes af 
en trappe; det er praktisk politik, 

som meget synligt tvang partiet 
til at ændre noget fremadrettet,” 
fortæller han. Og på den måde 
bruger han gerne sin situation som 
kørestolsbruger aktivt for at ændre 
tingene, men det gør ham ikke til 
handicappolitker, understreger han.

”Jeg brugte ti år af mit politiske 
virke i handicaprådet, og jeg kan 
bare konstatere, at mulighederne 
for at rykke noget, er større, når 
man har et bredere sigte med sin 
politik,” siger han.

En ulykke
Anders J. Andersen kom som 7-årig 
ud for en ulykke, som gjorde, at 
han blev lam i benene. Landbrugs-
maskiner er farlige i dag, og det var 
de også, da han var barn, siger han, 
og derfor har han siddet i kørestol i 
størstedelen af sit liv.

Han er uddannet jurist, som han 
stoppede med at arbejde som i 
1996, hvorefter han havde en masse 
tid, som han skulle bruge til noget. 
Derfor involverede han sig yderli-
gere i RYK, hvor han allerede gjorde 
god brug af sin baggrund i jura og 
hjalp medlemmerne med at køre 
klagesager. Det var især det sund-
hedspolitiske arbejde, der fyldte i 
starten, men det var aldrig menin-
gen, at arbejdet i handicapbevægel-
sen skulle tage så meget af hans tid.

”Jeg havde planer om, at jeg 
skulle bruge min tid fornuftigt, 
selvfølgelig, jeg havde bare ikke 
forestillet mig, at jeg skulle ligge al 

Det var egentlig aldrig meningen, at Anders J. Andersen skulle involvere sig så dybt i 
handicapbevægelsen, som han gjorde, da han stoppede med at arbejde i 1996. Alligevel 
endte han som æresmedlem i RYK, og nu kæmper han lokalpolitisk og for adgang for alle 
til kulturhistorien
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min tid i handicapbevægelsen. Men 
sådan blev det altså,” fortæller han.

35 år senere har Anders J. Ander-
sen været formand for RYK, hvor 
han også er blevet udnævnt til 
æresmedlem. Han har også siddet 
i både Forretningsudvalget og Ho-
vedbestyrelsen i Dansk Handicap 
Forbund.

Til kamp for kulturbrugeren
Han er fortsat aktiv i blandt andet 
handicaprådet og med tilgænge-
lighedssager lokalt, og netop dét 
er noget, der fylder meget for ham, 
når vi taler om ren handicappolitik: 
tilgængelighed. Mere specifikt er 
det især adgangen til den danske 
kulturarv, når man sidder i kørestol, 
han brænder for.

For selvom hans motto er, at der 
sådan set er en handicapvinkel i al 
politik, og at det derfor giver rigtig 
meget mening at arbejde så bredt 
politisk som muligt, så er netop 
fysisk adgang en meget konkret 

og nogle gange frustrerende stop-
klods, når man har et handicap.

”Jeg har altid været meget inte-
resseret i kunst og kultur, og på et 
tidspunkt spurgte jeg mig selv, om 
jeg mon i min levetid ville få mulig-
hed for at komme ind og rundt på 
alle de smukke slotte og museer, vi 
har herhjemme,” siger han.

Derfor har han også – sammen 
med Bygge- og Trafikpolitisk Ud-
valg (BTPU) i forbundet – været 
dybt involveret i og begejstret 
for planerne for ombygningen af 
Nyborg Slot, som vi skrev om i 
Handicap-nyt nr. 1 2021, men som 
desværre er blevet stoppet på 
grund af klager.

At det projekt er blevet stoppet, 
er en streg i regningen for ham og 
Dansk Handicap Forbund, som var 
glade for tankerne og projektet, 
men alligevel tror han på, at det 
rent faktisk vil lykkes for ham at 
nå hans mål om at komme ind og 
rundt på alle danske slotte og mu-

seer, inden han ikke er her mere.
”Menneskets behov ændrer sig 

hele tiden. Før i tiden byggede man 
slotte med henblik på at holde 
soldater ude. Nu handler det om at 
bygge om, så vi har mulighed for at 
formidle den vigtige kulturhistorie 
til alle – også mennesker i kørestol. 
Og faktisk ser jeg, at der er en be-
vægelse i gang, hvor der er respekt 
for alle brugere, og derfor tror jeg 
faktisk på, at jeg nok skal nå mit 
mål,” lyder det optimistisk fra ham.

For nogle år siden var han i 
Pompei, hvor de har bygget tilgæn-
gelige ruter, så man kan komme 
rundt i kørestol, og netop det er et 
eksempel på, at tingene godt kan 
lade sig gøre. 

”Man er længere fremme i ud-
landet, og det kan vi lære af i Dan-
mark. Men det viser i hvert fald, at 
det ikke er umuligt at gøre historisk 
vigtige steder tilgængelige uden at 
gå på kompromis med eller øde-
lægge historien,” konstaterer han.

I Pompeji i det sydlige Italien er meget 
blevet gjort tilgængeligt for alle. Det 
skrev Anders J. Andersen  i øvrigt en 

artikel om i Handicap-nyt nr. 5 i 2017, 
som du kan læse på forbundets hjem-

meside. Privatfoto.

HANDICAP NYT 2 - 2021   •   47



Det frie valg bliver 
begrænset, når 
hjemmeplejen skal 
hjælpe på ferien
Plejeseng, taxakørsel eller badeværelsestilgængelighed. 
Der er mange opmærksomhedspunkter i forbindelse med 
overnatninger ude - og nogle gange kan opgaven forekom-
me helt umulig

L
OVGIVNINGEN OM HJEM-
MEHJÆLP under ophold i en 
anden kommune kan umid-
delbart virke ganske enkel. 

Hjælpen i egen kommune kan med-
bringes ved ferie og andre årsager 
til et sådan ophold. I praksis er det 
dog ikke altid lige let. Her kan ud-
fordringerne straks melde sig, som 
de blandt andet gjorde det for An-
nelise Fabricius.

Udfordringer er der nok af
Sidste år stod Annelise Fabricius 
og hendes mand over for planlæg-
ningen af en weekendovernatning 
i København i forbindelse med de-
res datters bryllup. Der skulle boo-
kes et hotelværelse og planlægges 
taxakørsel, da de forudså, hvad 
der skulle være blevet en lang og 
festlig aften. Med en forventning 
om at det nemt kunne klares, blev 
forberedelserne sat i gang, men så 
fik piben hurtigt en anden lyd.

Blandt de kontaktede københavn-
ske hoteller mødte Annelise ikke no-
gen, der kunne tilbyde en plejeseng. 
Enten var dørene for smalle eller 
elevatoren for lille. Det resulterede i, 
at hjemmehjælpen ikke kunne følge 

med, da hun gør brug af plejeseng 
i eget hjem. Den næste udfordring 
skulle vise sig at blive arrangeringen 
af afhentning i taxa med liftbus, da 
de på forhånd vidste, at de ikke ville 
være i stand til at køre hjem. Det 
blev endnu et bump på vejen her – 
for taxaselskabernes liftbusser kører 
ikke om natten.

Brylluppet blev i sidste ende ud-
skudt, som mange andre blev sid-
ste år. Nu står parret tilbage med 
en kommende usikker opgave, de 
ikke kan se løsningen på.

Begrænsede muligheder
Oplevelsen af den umulige opgave 
står ikke alene. Annelise Fabricius 
laver et stort forberedelsesarbejde, 
før hun sætter en ansøgning i gang 
ved kommunen. Desværre virker 
det ikke til at have stor betydning, 
når hun fortæller om følelsen af, 
at det hele tiden er et problem, at 
hun skal nogen steder. Mulighe-
derne er meget begrænsede. ”Det 
er da for dårligt, at man ikke frit 
kan tage derhen, hvor man har lyst. 
Man er tvunget til at tage et sted 
hen, der i forvejen er handicapven-
ligt,” uddyber Annelise.

I skrivende stund venter Annelise 
svar fra den kommune, hun håber 
at kunne holde sommerferie i. Ud 
over de tekniske spørgsmål om 
plads til plejesengen, afstanden 
omkring den og bredden på bade-
værelset, så er hun bekymret for, 
hvor i kommunens hjemmehjælpe-
res tidsplan, hun vil blive presset 
ind. Hun har nemlig erfaring med, 
at hun bliver placeret, som den sid-
ste på morgenturen og den første 
om aftenen. På den måde bliver 
feriedagen ekstra kort.

Tilbage står Annelise uforstå-
ende, for ”hvorfor skal det være så 
besværligt? Det er for ærgerligt, at 
det ikke kan lade sig gøre.”

Tager selv kontakt til be-
søgskommunen
”Det er lidt af en jungle”, sådan 
lyder det fra foredragsholder  Jens 
Christiansen, når han skal beskrive, 
processen med at arrangere ophold 
uden for hjemmet. Til udfordrin-
gerne, Annelise Fabricius beskriver, 
nikker han genkendende, Jens har 
nemlig selv haft flere ”kedelige 
oplevelser” i forbindelse med over-
natninger ude. Det har medført, at 
han nu har lagt sig en klar strategi 
– en såkaldt tretrins raket. 

Trin nummer et er at finde ud 
af, hvor han vil hen, og hvordan 
det kan lade sig gøre. Her kom-
mer Jens første regel i spil, da 
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han altid ringer til indehaveren 
af overnatningsstedet og foreta-
ger ”indkøbsvogn-testen.” ”Når 
jeg ringer, og de siger, at der er 
plads nok, så sikrer jeg mig ved at 
spørge, om det vil være muligt at 
lave en pirouette med en ganske 
almindelig indkøbsvogn”. På den 
måde er han helt sikker på, at der 
vil være plads nok. Samtidig får 
Jens fortalt, at der ikke må være 
gulve med for tykke tæpper, da 
det mindsker muligheden for at 
skubbe en lift eller bade-bækken-
stol henover.

Andet punkt er at henvende sig 
til sin egen hjemkommune. Her 
efterspørger Jens specifikt at få 
besked, når de har indgået en 
aftale med kommunen, opholdet 
skal foregå i. Hvilket fører os til 
punkt nummer tre, for selvom det 
er hans hjemkommune, der skaber 
kontakt til besøgskommunen, så 
tilføjer han selv en ekstra opring-
ning for ikke at få ubehagelige 
oplevelser grundet misforståelser 
eller uklarheder. På den måde bli-
ver han mødt af personerne bag 
systemet, som ofte er behagelige 
mennesker, der er mulige at aftale 
nærmere med.

Jens Christiansen har aldrig op-
levet, at han ikke kunne gennem-
føre et ophold, selvom det flere 
gange har været på et hængende 
hår. Til trods for de mange gode 

påfund, så oplever han stadig 
uforudsete forhindringer. En tur 
i sommerhus kunne være blevet 
kort, da han ved ankomst opda-
gede, at døren alligevel var for 

smal. Det endte med, at udlejeren 
mødte op og indvilligede i at tage 
døren til badeværelset af, da det 
gav den sidste centimeter, så til-
gængeligheden blev mulig.

HJÆLP UNDER OPHOLD I ANDEN KOMMUNE 
Hvis du er berettiget til personlig og praktisk hjælp efter servicelo-

vens § 83, kan du, efter en konkret og individuel vurdering, medta-

ge denne hjælp under et midlertidigt ophold i en anden kommune 

fx under et ophold i et sommerhus.

Du skal i god tid henvende dig til din hjemkommune for at få etab-

leret hjælpen. Hjælpen ydes af den midlertidige opholdskommune 

og det serviceniveau, der gælder her, men finasieres af din hjem-

kommune. 

Leverandørerne af hjælpen skal overholde arbejdsmiljølovgivnin-

gen. Derfor er det en fordel, hvis ferieboligen er handicapegnet, 

og der er plads til de nødvendige hjælpemidler og udførelse af de 

konkrete plejeopgaver.

Hvis der er behov for særlige hjælpemidler på feriedestinationen, 

så kan du efter en konkret ansøgning få bevilget hjælpermidler af 

din hjemmekommune.

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om hjælp under et midler-

tidigt ophold i en anden kommune, kan du klage over afgørelsen til 

kommunen og Ankestyrelsen.

Har du brug for rådgivning kan du kontakte Dansk Handicap For-

bunds rådgivningsteam på telefon 39 29 35 55 eller via ’Min side’ 

på hjemmesiden.

Foto: Colourbox.
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Boligliv i højden
I mange af landets byer skyder der højhuse op. En ny rapport beskriver, hvordan  bebo-
erne oplever livet i et højhus

H
VORDAN ER DET at bo i et 
højhus i dagens Danmark? 
Det har nogle forskere fra 
Build Aalborg Universitet 

undersøgt. Højhuse har, siden at de 
kom frem i 1930erne, været om-
diskuterede, for passede den slags 
høje bygninger til Danmark?  Og 
ville de være rare at bo i for børne-
familier? Eller egner de sig kun til 
voksne uden børn, og især dem der 
ønsker at leve anonymt? 

Højhuse er en boligform, som har 
mange kritikere. I lange perioder 
har de heller ikke været bygget, 
men i de seneste år er der skudt 
en del højhuse op i landets største 
byer, nogle gange er de opført som 
højhuse, men andre gange kan det 
være ombyggede industribygnin-
ger. Det 

er derfor nærliggende at spørge de 
beboere, der bor i nye højhuse, om, 
hvad de synes om livet der.

Otte forskellige højhuse er 
undersøgt 
Forskerne har undersøgt otte høj-
huse. De har talt med beboere i tre 
højhuse i København: Bohrs Tårn, 
Amaryllis Hus og tårnet i bebyg-
gelsen Nordbro. Og med beboere 
i Siloen på Østre Havn i Aalborg, 
højhusbjerget AARhus på Aarhus 
Ø, Campus Kollegiet ved SDU i 
Odense, De Fem Søstre i Vejle, 
og Siloetten i den lille 
by Løgten uden for 
Aarhus. Case-

studierne repræsenterer forskellige 
former for højhusbyggeri – fra det 
traditionelle fritstående højhus til 
nye fortolkninger som fx karrébe-
byggelse med tårn.

Beboerne
De, der bor i højhuse, er fx par, 
hvor børnene er flyttet hjemmefra, 
og hvor det at passe 
hus og have ikke er 
så attraktivt 
læn-

AARhus byggeriet er på Århus Ø og er 
med i undersøgelsen. Foto: Colourbox.
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gere. Så sælger de huset og inve-
sterer i en højhuslejlighed. Nogle 
er pensionister. Der bor også yngre 
mennesker uden børn eller med 
meget små børn eller teenagere. 
Skolebørn er der færrest af i høj-
huse. De huse, der er max 15 eta-
ger, er der, hvor beboerne har 
det bedst. Lige så snart der 
er flere etager, så 
stiger utrygheden, 
især 
hvis 

huset er stort og har mange lejlig-
heder, så bor man sammen med 
mange andre uden at kende dem. 

Mennesker med handicap næv-
nes også sporadisk, fx fremgår 
det, at på 

Campus kollegiet i Odense er der 
tilgængelige lejligheder, hvor stu-
derende med handicap har første 
prioritet, men de lejligheder er så 
dyre, at der ikke bor mennesker 
med handicap i dem, men derimod 
lidt ældre ph.d. studerende eller 
andre forskere, som har lidt flere 
penge at gøre godt med, når der 
skal betales husleje.

Det bedste
Udsigten er det, beboerne sætter 
mest pris på i højhuse, ikke mindst 
at følge med i vejret og årstidernes 
gang gennem deres panoramavin-
duer samt opleve lokalmiljøet fra 
nye vinkler. Noget andet, de nyder 
er, at ingen kan kigge ind til dem. 
En pudsig ting er, at nogen af be-
boere også bruger trapperne for 
motionens skyld og ikke altid tager 
elevatoren.

Det værste
Beboerne i de højeste huse med 
eksempelvis 30 etager kan godt 
være lidt utrygge. Et stormvejr kan 
betyde, at lamperne gynger, og tor-
denvejr med mange lyn kan også 
være meget skræmmende. Og selv 
når det ikke er uvejr, kan der være 
vindgener. 

Elevatorstop og ventetider på 
elevatorer kan også opleves gene-
rende, og der er også en generel 
bekymring for, at brandfolk ikke 
ved så meget om at evakuere be-
boerne i højhuse, da højhuse sta-
dig er lidt usædvanlige.

Rapporten er skrevet af Mette 
Mechlenborg, ph.d., cand.mag. og 
seniorforsker ved BUILD Aalborg 
Universitet, og Katinka Hauxner, 
cand.scient.pol., bystrategisk rådgi-
ver og indehaver af Hauxner ApS. 

Du kan downloade rapporten 
gratis, den er på 164 sider: Boligliv 
i højden. Ny viden om boligmiljø 
og socialt liv i danske højhuse gra-
tis eller købe den på https://sbi.dk/
Pages/Boligliv-i-hoejden.aspx
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Website vil skabe 
begejstring for 
inkluderende arkitektur

Filsø Besøgscenter. 
Foto af Sidse Grangaard
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På Rumsans.dk finder man gode eksempler på arkitektur, hvor mangfoldighed, ligevær-
dighed og sanselighed er tænkt ind. Målet er at inspirere hele byggebranchen til at tæn-
ke inkluderende 

Af Sidse Grangaard, arkitekt og se-
niorforsker ved BUILD, Aalborg Uni-
versitet og Camilla Zuleger, head of 
content hos Granyon.

G
OD ARKITEKTUR SKABER 
muligheder, ligeværdig-
hed og oplevelser for 
alle mennesker uanset 

funktionsevne, køn, alder eller etni-
citet. Og det gør ikke noget, at den 
samtidig er flot og interessant. Det 
budskab spreder vi med Rumsans, 
som inspirerer og tilbyder viden om 
universelt design i forhold til det 
byggede miljø. 

Siden november 2019 har over 
25.000 personer besøgt hjemme-
siden www.rumsans.dk, som byder 
på gode eksempler på ligeværdig 
arkitektur, viden om brugernes 
behov og sidste nyt om, hvad der 
rører sig med omtaler af arrange-
menter og nye bøger.

Universelt design er en tilgang, 
der har til formål at designe til 
menneskelig mangfoldighed. Det 
vil sige løsninger, der imødekom-
mer brugerne og tilbyder valgmu-
lighed, så enhver – stor som lille, 
gammel som ung, gående såvel 
som på hjul – kan være med. I 
universelt design er der fokus på 
såvel det funktionelle og praktiske 
og de sanselige, stimulerende og 
oplevelsesmæssige aspekter af det 
byggede miljø. Og heldigvis er der 
flere behov, der forener os, end 
som adskiller os fra hinanden. God 
akustik er til gavn for alle – ikke 
kun skolelæreren, som ikke hører 
så godt, eller den sensitive elev 
med ADHD. Ligesom rejsende med 
rullekufferter også har stor gavn af 
en rampe og niveaufri adgang. 

Det fysiske miljø skal være 
en medspiller 
Læserne af Handicap-nyt ved om 

nogen, at det fysiske miljø kan 
optræde som en modspiller – men 
også som en medspiller, når det 
er designet godt, og der netop er 
tænkt over brugernes behov. Det 
vil Rumsans hjælpe med at inspi-
rere til. 

Vi ved fra forskningen, at de mål-
krav, der beskrives i Bygningsreg-
lementet ikke i sig selv inspirerer 
til at tænke inkluderende. Det gør 
derimod viden, specifikke ople-
velser og de gode eksempler[1]. 
Forskning viser endda, at netop vi-
den og eksempler kan fungere som 
en øjenåbner[2], som får arkitekter-
ne til at tænke på en ny måde og 
inkludere brugernes behov fra den 
allerførste streg ved tegnebordet. 
Universelt design er ikke noget, 
man kan tilføre til allersidst, for det 
er en værdibaseret tankegang, som 

løber som en rød tråd gennem hele 
projektet. 

Et skub i en ny retning 
På Rumsans har vi sat os for at 
skabe begejstring for at arbejde 
med inklusion og ligeværdighed. 
Det gør vi ved at give fokus til de 
projekter, vi kan lære af. Det, tror vi 
på, kan skubbe branchen i en ny og 
bedre retning. Vi vil også fremover 
have brug for ramper, rummelige 
toiletter og ledelinjer. Men univer-
selt design rækker videre end det: 
En helhedsorienteret tilgang, hvor 
også arkitektoniske aspekter som 
bl.a. pladsforhold og lys bidrager til 
at skabe gode oplevelser for alle. 

Artiklerne på Rumsans henven-
der sig især til byggebranchen, 
men med et bredt spektrum fra 
ergoterapeuter og byplanlæggere 

Formidlingsprojektet Rumsans er finansieret af satspuljemidler og 

et af initiativerne i den tidligere regerings ’Tiltagspakke til fremme 

af tilgængelighed 2018’. Her fik SBi, nuværende BUILD, til opgave, at 

skabe en samlet indgang til information om universelt design, som 

kan påvirke en ændring i branchens holdninger og praksis i retning af 

universelt design. I dag varetages opgaven af et hold af forskere på 

Aalborg Universitet i samarbejde med design- og kommunikationsbu-

reauet Granyon.
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til arkitekter. Vi har både korte ny-
hedsartikler om, hvad der rører sig 
netop nu, og længere baggrunds-
artikler, der introducerer tankegan-
gen. Vi vil også skabe et sted, hvor 
branchen kan mødes og udveksle 
gode erfaringer. Derfor har vi også 
publiceret en stribe interviews 
med mennesker, der arbejder med 
at skabe inkluderende arkitektur. 
Vi håber dermed at vise, hvordan 
man kan bære sig ad med at skabe 
inkluderende arkitektur. Mest af alt 
kræver det nysgerrighed over for 
sine brugere, og at man sætter sig 
for at prioritere inklusionen. Helt 
fra start. 

Et tema til tiden 
Byggebranchen har i årevis efter-
spurgt eksempler på universelt 
design. Og det har de fået nu med 

Rumsans. Det sker samtidig med, at 
bl.a. en øget efterspørgsel efter at 
arbejde med FN’s verdensmål har 
gjort inklusion og ligeværdighed 
til et aktuelt tema. Det betyder 
også, at vi i dag oplever en øget 
opmærksomhed omkring universelt 
design hos bl.a. byggeriets organi-
sationer og på tegnestuerne end 
for ti år siden. 

Og vi er kun lige gået i gang. Vi 
forventer nemlig, at fokusset på 
at skabe inkluderende og ligevær-
dige fysiske miljøer kulminerer, 
når København er UNESCO World 
Capital of Architecture i 2023 og 
samtidig også har værtskabet for 
World Congress of Architecture. 
Her mødes den danske og in-
ternationale branche nemlig for 
at diskutere, hvordan arkitektur 
kan understøtte FN’s verdensmål, 

hvoraf især mål nummer 11 hand-
ler om at gøre byer og lokalsam-
fund inkluderende, sikre, robuste 
og bæredygtige. 

Vi ser også, at flere og flere byg-
herrer og tegnestuer er begyndt at 
arbejde aktivt med FN’s bæredyg-
tighedsmål. Og derfor håber vi, at 
Rumsans kan være med til at sikre, 
at bæredygtigheden også bliver 
social. 

UNIVERSELT DESIGN 

Noter1 Kirkeby, I. M. (2015). 

Tilgængelig viden - viden om 

tilgængelighed. (1. udg.) SBI 

forlag. SBI Bind 2015:24

1  Grangaard, S. (2016). Øjenåbnere og 
erfaring i universelt design. Nordic 
Journal of Architectural Research, 
28(2), 59-81.

Christianshave. Foto af 
Victoria Linn Lygum

Vandhalla. 
Foto af Lars S. Pedersen
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