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Forside: CLAY er et
keramikmuseum i
Middelfart.
Foto: Bente
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BEHOV FOR EN POSITIV
KAMPAGNE FOR BPAORDNINGEN
Sommeren er over os, og tiden er kommet
til at bevæge sig ud i ferielandet og nyde
tiden i solen sammen med familien og
gode venner. For mange af os er BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance)
en grundforudsætning for at kunne holde
en ferie og i det hele taget at kunne gøre
ligesom alle andre. En velfungerende
hjælpeordning er i praksis vores arme og
ben. Uden det fundament, som BPA’en
udgør, er vi nogle, som ikke ville kunne
leve et selvstændigt liv i eget hjem. Der
tales og skrives meget om BPA-ordningen
i denne tid, og det er forståeligt, at nogle
er angst for ordningens fremtid. Vi har da
også set en del sager, som viser, at der er
et betydeligt pres på ordningen. Og det
skaber desværre et meget negativt billede af den BPA-ordning, som har så stor
betydning for os.
I kulissen arbejder vi vedholdende meget intensivt på at sikre og fastholde den
BPA-ordning, vi kender i dag. Det sker
gennem løbende kontakt til politikere på
Christiansborg, men også ved at vi henvender os direkte til kommuner, hvor vi
ser uregelmæssigheder.
I løbet af det sidste år har vi indledt et
intenst samarbejde med andre organisationer med særlig interesse for BPA, hvor vi
deler viden og erfaringer og aftaler fælles
politisk strategi. Samtidig har vi lagt vedholdende pres på det politiske system for at få
en løsning for de mange borgere, som efter
en praksisændring har fået frataget muligheden for at få overvågning i eget hjem og
risikerer at skulle flytte på botilbud.
Efter lang tids pres er der nu fornyet
opmærksomhed om sagen, og børne- og
socialministeren er kaldt i samråd. Vi afventer samtidig resultatet af en praksisundersøgelse af området, som foretages af
Ankestyrelsen, en undersøgelse, som vil
kigge nærmere på, hvordan kommunerne
rent faktisk håndterer disse sager.

Der sker altså rigtig meget, men noget
af det, jeg synes, der er særligt behov
for, det er, at alle vi, som har en BPAordning, bliver mere opmærksomme på
at fortælle den gode historie om alt det
positive, der kommer ud af den hjælp,
vi får. Det er som om, der i systemet og
blandt mange udenforstående borgere er
opstået en historieløshed, som betyder,
at ingen rigtig kan huske, hvorfor disse
ordninger blev udviklet, og derfor kigger
man på dem med et meget forsimplet
billede af dyre ordninger. BPA-ordningen
opstod jo netop ud fra en tanke om
at sikre lige vilkår for mennesker med
handicap, og tænk, hvad det betyder, at
mennesker kan leve selvstændige liv,
hvor vi kan bidrage aktivt til samfundet.
Jeg tror, der er et stort behov for igen at
få sat nogle ord på, hvorfor hjælpen er
vigtig både for os, der har den, men også
for samfundet. Det tror jeg, vi alle sammen vil kunne hjælpe med.
Og vi kan begynde med at tage denne
tanke med os ud i ferielandet. Hver gang
vi støder på nogen, og snakken falder på
BPA-ordningen, så lad os tage den positive kasket på og sætte ord på, hvad det
betyder at kunne leve et spontant og frit
liv. Fortæl, hvad det gør ved vores tilværelse og om alt det gode, der kommer ud
af den – også for samfundet. Vi skal have
generobret BPA-ordningen som noget
positivt, og det kan vi gøre ved at sprede
viden om, hvor vigtig den er.
Vi kæmper naturligvis videre i kulissen,
men jeg opfordrer samtidig alle til at slå
et positivt slag for den ordning, som vi er
så dybt afhængige af.
God sommer!

Susanne Olsen
Landsformand

ISSN: 2445-6799
Handicap-Nyt online
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VEJKIRKER
OG ANDRE
ÅBNE
KIRKER

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

ROADSID E C HUR C HE S • KIR C HE N A M W E G

Vejkirker

OG ANDRE ÅBNE KIRKER

Værd at
vide om
benamputation
En ny pjece, ”Værd at vide om

Så er de nye brochurer over vejkirker

benamputation” er udviklet af Aal-

og andre åbne kirker for 2018 ud-

borg Universitetshospital og er nu

kommet, 431 kirker fordelt udover

tilgængelig i alle 11 kommuner i

hele landet har valgt at være med

Region Nordjylland på nettet. I pjecen

i brochurerne. Brochurerne findes i

er der gode tip til, hvad for en hjælp

to udgaver: én for Jylland med 217

man kan få i sin kommune, hvem

kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn

man kan tale med osv., da man som

og de øvrige øer) med 214 kirker. Her

nyamputeret har mange spørgsmål.

kan du se åbningstider, handicapad-

Du kan via dette link se, hvordan de

gang, finde handicaptoiletter, og se

enkelte kommuner har grebet det an.

om der er en cykelpumpe, hvis du

http://www.aalborguh.rn.dk/afsnit-

har brug for luft i dine kørestolshjul.

og-ambulatorier/ortopaedkirurgiske-

Der er også kørselsvejledninger. Som

afdelinger/undersoegelser-og-be-

noget nyt i år er der indtegnet en pil-

handlinger/amputation. Selve projek-

grimsrute. Du kan downloade brochu-

J Y L L A ND

rerne eller få dem på fx biblioteker.

MED CYKELVENLIGE VEJKIRKER OG KIRKER PÅ
DEN DANSKE KLOSTERRUTE OG HÆRVEJEN

2 0 18

tet har også vundet en pris som Årets
Borgerinddragende Initiativ 2018. Se

www.kirkefondet.dk/vejkirker.html

evt. en video om prisen på https://
video.rn.dk/arets-borgerinddragende1

Førerhunde er
langt sødere end
førerlamaer

være langt værre, hvis blinde

Dansk Blindesamfund står bag

fx restauranter eller i taxaer, og

en video, der viser, at det kunne

til det formål skader humor ikke.

VED
DU, AT?

VIDSTE
DU, AT?
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initiativ-2018

Du kan se videoen: ”Det kunne

havde fx lamaer eller får til at

være værre ”på www.youtube.

føre sig. Videoen skal få alle til at

com/watch?v=ob_UcLs747U

tænke sig om, når de bevidstløst
ikke vil acceptere førerhunde på

Specialfunktionen Job & Handicaps
hjemmeside er fusioneret med star.
dk, som er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings centrale
hjemmeside. Det betyder, at Specialfunktionens hjemmeside lukker
ned, og at indholdet i stedet er flyttet over på star.dk.

Socialpolitisk Forening indgiver
konkursbegæring. Årsagen er økonomiske vanskeligheder og manglende
indtægter.
Hospitalsansatte giver Sundhedsplatformen dumpekarakter. Kun 27

Ny udgave af håndbogen
om hjemmetræning
Socialstyrelsen har opdateret

ældre kan give deres barn som al-

sin bog om hjemmetræning til

ternativ til et kommunalt tilbud om

børn og unge med fysiske eller

hjælp og støtte efter servicelovens

psykiske funktionsnedsættelser.

§ 32. Håndbogen giver et overblik

Bogen henvender sig både til

over, hvilke muligheder der er for

sagsbehandlere og andre fagper-

at få viden og rådgivning om hjem-

soner og til forældre. Forældre

metræning. Bogen kan bruges som

har siden 2008 kunnet få god-

et opslagsværk og et supplement

kendt hjemmetræning af børn og

til lovgivning og vejledning om

unge, der har betydelig og varig

hjemmetræning. Du kan downloade

nedsat funktionsevne, fysisk eller

den gratis på Socialstyrelsens

psykisk. Hjemmetræning er en

hjemmeside.

HÅNDBOG OM

HJEMMETRÆ

NING

Om udredning,
beti
hjemmetræning ngelser, støttemuligheder
og tilsyn ved
efter § 32a i serv
iceloven
Børn og unge
med betydeli
g og varigt ned
psykisk funktio
sat fysisk elle
nsevne
r

betegnelse for den træning, for-

PRISER TIL TOILETSÆDE OG
EN TOILETSTØTTE
Virksomheden Pressalit med base

salit Spira, Pressalit Projecta Solid

i Ry i Jylland, som nok er bedst

Pro og toiletstøtten Pressalit PLUS.

kendt som producent af toilet-

Produkterne er udvalgt på grund

sæder, har modtaget hele tre Red

af fx deres elegante designudtryk,

Dot-priser for deres design af

sikkerhed, og at de kan bruges af

produkter til badeværelset. Red

mange vidt forskellige mennesker.

Dot er eftertragtet af alle designvirksomheder. Den røde prik har
nemlig stor betydning for at skabe
opmærksomhed hos både forbrugerne og indkøberne. Firmaet får
priserne for to toiletsæder: Pres-

procent af de ansatte er tilfredse
med platformen. Til sammenligning
er hele 40 procent utilfredse med
it-systemet. 32 procent er hverken
tilfredse eller utilfredse. Det viser
en brugerundersøgelse, som Region
Hovedstaden har foretaget blandt de
hospitalsansatte, som bruger Sund-

hedsplatformen. Brugerundersøgelsen viser også, at de ansatte var betydeligt mere tilfredse med de gamle
it-systemer.

om tilgængelige ruter og steder. Se
mere på https://oplevelser.viborg.dk/
Natur/Handicapvenlig-natur

Du kan finde, hvor der er ”Handicapvenlig natur” i Viborg Kommune. Et
link giver dig mange informationer
HANDICAP NYT 3 - 2018 • 7
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Borgerforslag – din vej til at ændre
tingenes tilstand
I januar i år blev det muligt for bor-

sendes til Folketingets administra-

satte borgerforslag og støtte op om

gere i Danmark at fremsætte de

tion, som vil læse det igennem og

dem med en underskrift.

såkaldte borgerforslag. Alle kan op-

offentliggøre det på hjemmesiden

På hjemmesiden borgerforslag.

rette et forslag, som skal fremsættes

borgerforslag.dk, hvis det opfylder

dk kan du læse meget mere om ord-

af mindst fire personer. Lykkes det

bestemte krav. De krav kan interes-

ningen, og hvordan man opretter og

et borgerforslag at opnå støtte fra

serede læse meget mere om på

støtter et eksisterende borgerforslag.

50.000 mennesker inden for 180 da-

hjemme-

ge fra offentliggørelsen, fremsættes

siden bor-

forslaget til beslutning og drøftelse i

gerforslag.

Folketinget.

dk. Her kan

Ordningen er en forsøgsordning,

man også

som vil blive evalueret i Folke-

læse alle-

tingsåret 2019-20. Borgerforslaget

rede frem-

Få lidt ekstra
med Handicapnyt EKSTRA
Handicap-nyt EKSTRA tager
udgangspunkt i historierne fra
Handicap-nyt og tilføjer lidt
ekstra. Af og til er ord ikke nok,
og nogle gange er der bare ikke
plads nok til at folde en historie

KØRESTOLS
FÆGTNING I
KØBENHAVN

tilstrækkeligt ud i det trykte

Københavns Fægteklub tilbyder nu

fægtere og mere øvede. Adgangs- og

magasin. Derfor har vi udviklet

fægtning i kørestol hver torsdag fra

toiletforhold er i top, oplyser fægte-

Handicap-nyt EKSTRA, hvor du

kl.16.30 på Vigerslev Allé Skole i

klubben.

i forbindelse med hver ny ud-

Valby.

givelse af Handicap-nyt får lidt

Fægteklubben har alt nødvendigt

Kontakt Marianne Falk Portved
mfalkportved@yahoo.com og 29 42

ekstra i form af video, billeder,

udstyr til rådighed, hvorfor du blot

00 43, hvis du er interesseret. Læs

lyd eller yderligere uddybning af

møder op i træningsdragt. Sidder

desuden mere om Københavns Fæg-

nogle af de historier, du har læst

du normalt ikke i kørestol, kan du

teklub på www.fencingacademy.dk.

i Handicap-nyt. Så husk at gå ind

også låne én af fægteklubben. Kø-

og kigge.

restolsfægtning er for alle personer
med et fysisk handicap uanset alder;
dog minimum 13 år.
Underviser er fægtemester Peter,

A
R
T
S

EK
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der underviser i alle tre våben: fleuret, kårde og sabel. Peter er uddannet idrætslærer og en god pædagog.
Klubben har allerede både begynder-

Foto:
Københavns
Fægteklub

Nem-ID går digitalt
Foto: Colourbox.

Efterlysning –
tag et foto og
send til BTPU
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
(BTPU) vil gerne opbygge en
eksempelsamling med gode løsninger, når det gælder universel

De fleste af os kender NemID, som

NemID-løsningen, som man har gjort

det lille kort af pap, som vi bærer

hidtil.

med os i pungen eller har liggende

”Appen er en ekstra mulighed til

der hjemme i en skuffe eller ved

dem, der synes, at det er smartere at

computeren. Kortet bruges, når man

have på mobiltelefonen. Det er altså

fx vil logge ind på borger.dk, tjekke

et tilbud, for man kan også beholde

kontobalancen på netbanken eller

nøglekortet. Og til dem, der hverken

skal logge ind på sundhed.dk.

er til papkort eller app, er der stadig

I slutningen af maj åbnede N
 emID

samme hjælp, som de plejer at få,”

for muligheden for at skifte papkor-

siger direktør i Digitaliseringstyrel-

tet ud med en app, som for nogle

sen, som har ansvaret for NemID,

vil gøre det nemmere at bruge løs-

Rikke Hougaard Zeberg til business.

ningen. Den nye app afløser dog

dk. Læs mere om løsningen i artik-

ikke papkortet fuldstændigt, og det

len fra business.dk her: https://bit.

vil stadig være muligt at benytte

ly/2KWHTYm

design. Det kan fx være et flot
indgangsparti, en æstetisk rampe
eller alt muligt andet. Tag et foto,
og fortæl BTPU, hvorfor du synes,
at det er en god løsning, en smuk
løsning, eller hvorfor du synes,
en løsning ikke fungerer. Hvis
der kommer mange fotografier,
så vil BTPU lægge dem ud på vores hjemmeside. Send dit bidrag
til redaktør Bente Rødsgaard,
som er BTPUs kontaktperson i
sekretariatet på email: bente@
danskhandicapforbund.dk

Hjælp døve tegnbrugere med læsevanskeligheder med at læse din hjemmeside
Det nye digitale værktøj Adgang med

fremme den enkelte døves selvstæn-

og enkeltpersoner i det danske tegn-

tegn støtter læsningen, fordi værktø-

dighed, da værktøjet via videoerne

sprogsmiljø. Projektet er primært

jet oversætter udvalgte, svære ord til

med tegn støtter ham eller hende i

finansieret gennem fondsbevillinger

tegn, som vises i korte videoklip.

at læse teksterne, lyder det fra ud-

fra Velux og Villum Fondene.

Digitale selvbetjeningsløsninger

viklerne bag.

for borgerne i Danmark er der man-

Adgang med

ge af. Og flere vil uden tvivl komme

tegn er blevet til

til. Denne udvikling stiller en stor

i et samarbejde

gruppe af voksne med høretab i en

mellem Center for

svær situation. De har nemlig læse-

Døvblindhed og

færdigheder, som kan sammenlignes

Høretab/Region

med hørende ordblindes i forhold

Nordjylland, Digi-

til at afkode ord. Derfor kan de være

taliseringsstyrel-

afhængige af hjælp fra andre, når

sen, Dansk Sprog-

hjemmesiderne skal afkodes.

nævn, DOT-group

Værktøjet Adgang med tegn kan

og en række tilbud
HANDICAP NYT 3 - 2018 • 9
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Fem tips til dig
der rejser med
Rejsekort
1. Hav penge på kortet.

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

FRA HJEMMESIDEN:

Forældrekredsen om fejl i
børnesager: Det føles som
en bevidst spareøvelse

2. Husk at checke ud.
3. Rejs videre indenfor 30 minutter.
Når du skifter transportmiddel, skal du ikke checke ud
undervejs, men blot checke
ind i det nye transportmiddel.
Hvis du har checket ud, men
checker ind i samme zone
igen inden for en halv time,
fortsætter du også på samme
rejse.
4. Hold øje med udløbsdatoen.
Rejsekortet har en gyldighed
på fem år, hvorefter det udløber. Når rejsekortet er udløbet, får du ikke automatisk
et nyt tilsendt, så du skal selv
være opmærksom på at bestille et nyt.
5. Klag det rigtige sted.
Er du ikke tilfreds med din
rejse, kan du klage. Det sker til
Rejsekort Kundecenter eller til
selskabet, du har rejst med.
Du kan læse mere udførligt
om de fem tips på Passagerpulsens hjemmeside: https://
passagerpulsen.taenk.dk/
vidensbanken/5-gode-raadom-rejsekortet

Foto: Colourbox.

Antallet af sager på børnehandi-

procenter på børnehandicapområ-

capområdet, der bliver omgjort i

det med mismod.

Ankestyrelsen, er steget fra 46 procent i 2016 til 52 procent i 2017.

om, at de bevidst laver fejl for at

Det føles som en bevidst spare-

spare penge. Det dræner os helt

øvelse, siger Forældrekredsen, der

og aldeles, at vi skal kæmpe med

desværre ikke er overraskede over

systemet på den måde, og vi bliver

tallene.

bare mere og mere slidt ned,” siger

”Det er helt uacceptabelt, at

Dansk Handicap Forbunds Forældre-

end halvdelen af sagerne på bør-

kreds, der organiserer forældre til

nehandicapområdet bliver omgjort.

børn med handicap.
Frem for at se kortsigtet på det og

myndighederne træffer rigtige af-

ende med at lave fejl på grund af

gørelser, og den tillid lider et knæk,

pres på den enkelte sagsbehandler,

når så stor en del af sagerne bliver

skulle man i stedet lette presset og

omgjort,” siger børne- og socialmi-

sætte barnet i centrum, mener hun.

nister Mai Mercado i en pressemeddelelse.
Hos Forældrekredsen i Dansk
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næstformand Gitte R.R. Nielsen fra

kommunernes afgørelser i mere

Borgerne skal have tillid til, at

Modelfoto: Fotolia

”For os føles det nærmest som

”Det eneste, vi ønsker, er, at vores
børn bliver sat i centrum, så de får
mulighed for at leve et liv præcis

Handicap Forbund modtager man

som andre børn, der ikke har et han-

ligeledes nyheden om de høje fejl-

dicap,” slutter hun.

Middelfart Rådhus er
universel design
Da Middelfart skulle bygge nyt råd-

turister, synes Gitte, og en disk, der

svarlige for ombygningen af en lokal

hus, kom handicaprådet til at spille

kan hæves eller sænkes efter behov.

svømmehal med til Egmont Højsko-

en vigtig rolle, da man gerne ville

Ligesom byrådssalen er tilgængelig.

len, så de kunne se, hvad universel

være et rådhus for alle. Gitte R. R.

Udenfor er der både en rampe og et

design er i svømmehalssammen-

Nielsen fra Dansk Handicap Forbund,

trappeforløb hen mod indgangen.

hæng. Én gang om året inviterer hun

som er med i handicaprådet, invite-

Gittes råd til handicaprådene er

Jens Petersen fra forbundets Bygge

rede en gruppe bygningsansvarlige

at komme med på råd fra starten af.

og Trafikpolitiske Udvalg (BTPU) til

til Handicaporganisationernes Hus i

”Tilgængelighed kommer ikke af sig

Middelfart for at vise ham noget i by-

Høje Tåstrup, hvor også Dansk Handi-

selv, og en guidet tur i Handicaporga-

rummet, som hun gerne vil have in-

cap Forbund har sit sekretariat. Og de

nisationernes Hus kan åbne øjne for,

spiration til, hvordan man kan få gjort

var meget begejstrede for de mange

at universel design er vejen frem, for

bedre og lytter til hans forslag. ”Det

finurlige løsninger i huset. Og på

der kan bygningsansvarlige se noget

er vigtigt, at vi bruger hinanden, og vi

Middelfart Rådhus er inspirationen

helt konkret og moderne,”

let at se. På rådhuset er der fx en

siger hun. Og metoden

fodbetjent tilkaldeknap til elevato-

virker, synes hun. For

ren, en loftslift på begge handicap-

nyligt havde hun

toiletter, det er også godt at vide for

inviteret de an-

kan fremvise gode eksempler.
Middelfart kommune har
været særdeles lyd-

 Se flere fotografier fra Rådhuset på
H
 andicap-nyt E
 KSTRA

høre,” konkluderer
hun glad.

RA

EKST

Foto: Bente Rødsgaard

Foto: Bente Rødsgaard

Foto: Bente Rødsgaard
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PORTRÆT

Tekst og foto af Mads Stampe

Trine måtte genopfinde
sig selv, da hun pludselig
blev syg med muskelsvind
Da puberteten gjorde sit indtog, gjorde muskelsvindssygdommen det samme, og Trines liv ændrede sig radikalt
over natten – bogstavligt talt. Det har været en hård rejse,
men humor har hjulpet hende meget

T

RINE JENSEN VAR omkring
13 år, da hendes liv ændrede sig. Indtil da havde
hun levet et liv fuldstændig
som sine klassekammerater i en
lille by ved Skanderborg i Østjylland. Hun elskede at cykle og stå
på rulleskøjter, og om vinteren nød
hun at tage skøjter på fødderne og
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glide ud over isen på de østjyske
søer sammen med veninderne.
I dag er det kun minderne om
turene på de frosne søer, hun har
tilbage. Hun har brugt de sidste 13
år af sit liv på at lære at acceptere,
at det ikke længere er en mulighed
for hende at skøjte eller bruge rulleskøjter, men savnet vender af og

til tilbage.
”Jeg er rigtig glad for at have prøvet at leve et liv, hvor der ikke var
nogen begrænsninger. Jeg kunne,
hvad jeg ville. Men det er også det,
der gør mest ondt. Jeg var meget
fysisk som barn, og jeg nød at bruge min krop, så det har taget tid at
acceptere, at jeg ikke længere kan
være det,” fortæller Trine Jensen.

Pludseligt vægttab, fordi
musklerne forsvandt
Trine Jensen forklarer selv begyndelsen af sit sygdomsforløb som

noget, der skete fra den ene dag til
den anden.
”Jeg blev meget, meget træt, og
pludselig begyndte jeg at lægge
mærke til, at folk kiggede efter mig,
når jeg gik på gaden. Det havde de
aldrig gjort før,” fortæller Trine om
de første tegn på, at hendes krop
forandrede sig.
Folk kiggede efter hende på
gaden, da hun pludselig var blevet skæv i kroppen og trak på det
ene ben. Samtidig tabte Trine sig
mere end ti kilo på meget kort tid,
og det var mere, end hendes krop
kunne og skulle. Hendes forældre
og lægerne troede i første omgang,
at hun havde fået en spiseforstyrrelse. Det skulle dog hurtigt vise
sig, at der var mere på spil. Desuden spiste Trine normalt, så der
var ingen umiddelbar forklaring på,
hvorfor hun pludselig tabte sig så
drastisk.
”Jeg husker ikke forløbet så tydeligt, andet end at det gik utrolig
hurtigt. Jeg kunne gå i seng om
aftenen, og når jeg vågnede dagen
efter, ville jeg pludselig have mis

Jonas og Trine i
deres fælles hjem.
De er begge aktive
i forbundet.

tet muskelmassen i
armene. Det udviklede sig i ryk,
indtil det lige
så pludseligt,
som det var
opstået, holdt
op igen,” fortæller Trine.
Det skulle
vise sig, at Trine
var blevet ramt
af en muskelsvindsygdom og scoliose,
der betyder, at hun i dag
svajer så meget i ryg og hofte, at hun må have speciallavede
sko i forskellige højde for overhovedet at kunne gå. Hendes muskelmasse i overarmene er væk, og det
betyder, at hun ikke kan løfte sin
egen underarm og derfor må støtte
den på et bord for at kunne drikke
sin morgenkaffe.

Troede og håbede at hun
ville dø af det
Trine gik fra at være en helt almindelig ung og ubekymret teenagepige til pludselig at have fået et meget indgribende handicap. Hun kan
gå der hjemme og korte afstande,
men når hun skal på længere ture,
så må hun bruge en el-scooter, som
hun har fået bevilget af kommunen. Og det skifte har været hårdt
for hende, fortæller hun.
”Et hjælpemiddel er et tegn på,
at man ikke kan selv. Det var virkelig svært at sluge.”

Humor hjalp Trine videre
”I starten troede jeg, jeg ville dø af
det. Faktisk håbede jeg det også
på et tidspunkt. Når man er teenager vil man bare gerne passe ind,
og pludselig var jeg blevet meget
anderledes, og der var venner, der
faldt fra. Det var virkelig en hård
tid, og jeg græd meget,” fortæller
Trine, der i begyndelsen var overbevist om, at det ville gå i sig selv,
og at hun ville vende tilbage til det

liv,
hun
kendte.
”Det tog
hårdt på mig,
da jeg skulle acceptere min situation, og jeg arbejder
til dels stadig på det i dag,” siger
Trine, der i dag er 26 år og dermed
nærmer sig et halvt liv uden og et
halvt liv med handicap. Men hun er
nået langt siden teenagerårene, og
det skyldes ikke mindst, at hun har
formået at opretholde sin sans for
humor.
”Jeg kalder min el-scooter for
Karma, og jeg taler om den som en
kvinde. Hun er et hjælpemiddel,
men hun er også meget mere end
det for mig. Under min uddannelse
som skrædder i Herning var der
mange, der kendte Karma, uden at
de kendte mig. Det kan lyde lidt
skørt, men jeg synes, det er sjovt,
og det har helt klart hjulpet mig
med at leve med mit handicap på
en mere ubekymret måde,” fortæller Trine, der gruer for den dag, hun
er nødt til at skifte Karma ud for en
anden.
”Jeg er overbevist om, at jeg
kommer til at knibe en tåre, den
dag, hun ikke kan mere,” siger hun
med et lille skævt smil på læben.
Trine har de sidste to år været
involveret i arbejdet i Ungdomskredsen, og hun er medlem af
lokalafdelingen i Faaborg-Midtfyn.
Hun bor lidt uden for Ringe i et
hus sammen med sin kæreste, som
også er involveret i bestyrelsesarbejdet i Ungdomskredsen.
HANDICAP NYT 3 - 2018 • 13

FAKTAGRUPPEN

Af Bente Rødsgaard

Kommunerne bruger s jældent
tro og loveerklæringer

Nogle kommuner har uddybet
deres svar med, at grunden til,
at de ikke bruger tro og love erklæringer skyldes, at de gerne vil
tale med borgeren om borgerens
behov, og at der ofte er sket noget

med borgeren på de seks år, så
derfor fravælges muligheden.
Andre skriver, at værktøjet kun
kan bruges, hvis personen er i
erhverv. Atter andre skriver, at de
bruger en tro og love erklæring
kombineret med en samtale med
borgeren.
Konklusionen må være, at tro og
love erklæringer vedr. genbevilling
af en handicapbil i praksis er en
sjældenhed.
Så hvis du skal have genbevilget
støtte til en ny handicapbil, så får
du næppe lov til at slippe for at
forklare dine behov i alle detaljer,
også selvom du måske synes, at
det er spild af din tid, hvis dine behov og situation er uændret.
Faktagruppen hjælper redaktionen
med at grave fakta frem og består
af Hanne Kokholm fra Tønder, Per
Henrik Kæseler fra Nordsjælland,
Mads Sørensen fra Ungdomskredsen
samt en mere, som ønsker at være
anonym.

Region hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland

Af de 29 kommuner i Region Hovedstaden har 20 deltaget.
• 1 svarer tit
• 3 svarer ofte
• 13 svarer sjældent
• 2 svarer aldrig
• 1 svarer 25 % af sagerne, hvilket ikke var en mulighed.

Af de 17 kommuner, der er i Region
Sjælland, har 8 deltaget
• 1 svarer ofte
• 6 svarer sjældent
• 1 svarer aldrig.

Af de 11 kommuner, der er i Region Nordjylland, har 10 deltaget
• 2 svarer tit
• 4 svarer sjældent
• 3 svarer aldrig
• 1 svarer 25 % af sagerne, hvilket ikke var en mulighed.

Alle landets kommuner har meget travlt, og sagsbehandlingstiderne er ofte lange, så man skulle tro, at et forenklingsværktøj ville blive taget i mod med kyshånd, men
sådan er det ikke

F

AKTAGRUPPEN I DANSK
Handicap Forbund har set på
genbevillingssager vedrørende handicapbiler, altså sager,
hvor en person har en handicapbil
og bare skal have en ny. I den slags
sager er der mulighed for at bruge
tro og love erklæringer, men det
værktøj bruges sjældent i praksis.
Diverse socialministre har opfordret
kommunerne til at tage det i brug
for at forenkle sagsbehandlingen,
men kommunerne bruger det ikke i
nogen særlig stor udstrækning.

69 kommuner ud af 98 har
deltaget i Faktagruppens
undersøgelse
Faktagruppen har spurgt om tal
vedr. 2017 og har spurgt således:

Region Midtjylland
Af de 19 kommuner, der er i region Midtjylland, har 11 deltaget
• 7 svarer sjældent
• 4 svarer aldrig.
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Det er muligt at underskrive en tro
og love erklæring og dermed slippe
for at få en revurdering, når ens behov og situation er uændret.
Hvor ofte i genbevillingssager
vedr. handicapbiler brugte kommunen tro og love erklæringer fra
borgerne?
1.
2.
3.
4.

Tit (ca. 75 %)
Ofte (ca. 50 % af alle sager)
Sjældent (under 10 %)
Aldrig

Region Syddanmark
Af de 22 kommuner der, er i region
Syddanmark, har 20 deltaget
• 1 svarer ofte
• 11 svarer sjældent
• 7 svarer aldrig
• 1 svarer 25 % af sagerne, hvilket
ikke var en mulighed.

Landsresultat for 69
kommuner
•
•
•
•
•

3 svarer tit
5 svarer ofte
41 svarer sjældent
17 svarer aldrig
3 svarer 25 %

Have & Skov - fra rod til top
Træfælding
Beskæring
Pleje
Græsslåning
Snerydning
FORSIKRET
Mød os på Facebook

Uffe Klinkby
Tlf. 29 67 64 66
E-mail: uffe@haveogskov.dk

Murermester
Klaus Henriksen
Vejløvej 54 • Vejlø
4700 Næstved
Tlf. 55 70 20 23
www.murerhenriksen.dk

Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60
salg@butikkik.dk • www.butikkik.dk

Rødvig Camping - Højstrupvej 2A
4673 Rødvig Stevns • Tlf. +45 56506755
www.rodvigcamping.dk • info@rodvigcamping.dk
A1

Besøg os på Facebook
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TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard

BLOX HAR EN
GOD TILGÆNGELIGHED
En ny bygning i København tiltrækker sig opmærksomhed. Den fylder meget i bybilledet.
Indvendigt kan alle færdes

K

Pressefoto: Rasmis Hjorthøj.

ØBENHAVN HAR FÅET en
ny og stor bygning ved
navn BLOX, den er opført af
Realdania og rummer lejligheder, kontorer, restaurant, fitnesscenter og Dansk Arkitekturcenter
(DAC) samt udendørsarealer med
en legeplads.
BLOX åbnede den 6. maj 2018,
og arkitekturanmeldere har ikke
været begejstrede, bygningen er
alt for stor, ucharmerende og tager
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udsigten fra det gamle København
osv. Handicap-nyt er taget på visit
for at se på tilgængeligheden for
kørestolsbrugere i den offentlige
del af bygningen. Sven A. Knudsen
i elkørestol er med og projektchef
Peter Fangel Poulsen fra BLOX, som
lytter interesseret til Svens observationer. Dansk Handicap Forbund
var i 2012 med i en følgegruppe
for tilgængelighed, som kom med
input til bygherren.

Parkering og legeplads
Der er to handicapparkeringspladser tæt på BLOX; desværre på
brosten. Ifølge Peter Fangel Poulsen er de tiltænkt store handicapbiler, men da det ikke står på skiltet, så parkerer alle med et handicapskilt der. Det vil han gerne
ændre, oplyser han. Under BLOX
er der en stor parkeringskælder
med en frihøjde på to meter, hvor
mindre handicapbiler kan parkere.

 Se flere
billeder
fra BLOX på

RA

EKST

Anlægget er fuldautomatisk, det
vil sige, at man afleverer sin bil,
som så ”forsvinder” ned på en
plads. Man kan betjene automaterne fra en kørestol, og der er
døgnbemandet.
På den ene side af BLOX findes
en offentlig legeplads, hvor børn
i kørestole ikke har så mange udfordringer, de kan køre lidt på den
nederste etage af trappeanlægget og oppe på den øverste del,
men der hvor legen foregår er
lige midt i mellem. Der er en tilgængelig boldbane, og en del af
legepladsen er reserveret til institutioner. På denne del kan børn i
kørestole evt. løftes over på nogle
hjul og blive gynget, men de kan
ikke komme ind i nogle af de små
hytter. Det samlede helhedsindtryk set fra børnekørestolshøjde
er jævnt kedeligt.

Niveaufri udstilling
BLOX har mange trapper, rulletrapper og store elevatorer, så alle kan
færdes der. BLOX rummer også adskillige handicaptoiletter. Adgang
til bygningen foregår med elevator,
og vel inde i bygningen er der niveaufrit overalt.
I DAC udstillingen, der handler
om boliger med titlen ”Velkommen
hjem”, har det været nødvendigt at
etablere en trappe og en midlertidig lift, da man til åbningsudstillingen har bygget en ekstra etage.
Overalt i DAC udstillingen er der niveaufrit. Kørestolsbrugere kan være
med overalt, læse tekster, se film
osv. Her er også tilgængelige mødelokaler og foredragssal. DAC har
sin egen tagcafé med en flot udsigt
over havnen og byen, men her har
alle borde midterstolper, så de
er ikke gode for kørestolsbrugere
med fodstøtter. Efter rundvisnin-

gen konkluderer Sven A. Knudsen:
”BLOX er noget af det bedre med
hensyn til tilgængelighed, som jeg
har set længe. Og de ting, der er
mindre gode, kan man let ændre
på," siger Sven A. Knudsen, som lover at sende en liste med sine forslag til forbedringer til projektchef
Peter Fangel Poulsen fra BLOX.

• Læs mere om BLOX :
www.blox.dk
• Læs mere om DAC:
www.dac.dk

DET POSITIVE
• Mange trapper, rulletrapper
og store elevatorer, så alle kan
færdes der.
• Godt parkeringsanlæg for
mindre handicapbiler (frihøjde to meter).
• Niveaufrit overalt på de offentlige arealer ude og inde.
• Store handicaptoiletter.
• Restauranten i stueetagen har
borde uden midterstolper

TING, DER KUNNE
VÆRE LIDT BEDRE
• Bedre skiltning til indgangselevatoren.
• Bedre skiltning i parkeringsanlægget om handicappladser
og til de to handicapparkeringspladser i gadeplan.
• Bedre muligheder for leg for
børn i kørestole på legepladsen.
• Restauranten hos DAC bør
købe nogle få borde uden
midterstolper.
• Handicaptoiletterne bør få
Sven A. Knudsen i BLOX.

tilbagetrækshåndtag.
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Glostrup Apotek
Åbent alle årets dage fra kl. 6-24

www.glostrup-apotek.dk
Tlf. 43 96 00 20 • Hovedvejen 101 • 2600 Glostrup

Sct. Jørgensbjerg Dyreklinik
v/dyrlæge Anne Torkelund

A2

Kirurgisk og medicinsk behandling af mindre husdyr
Røntgen- & laboratoriediagnostik • Goldtreat-behandlinger
Telefon 59 56 57 57 - bedst mellem kl. 8-9
Konsultation alle hverdage efter aftale
Sct. Jørgensbjerg 27 • 4400 Kalundborg
www.sj-dyreklinik.dk
Find os på facebook
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JENS BOUETS KLUMME

DEN GLADE TRØFFEL
Som nogle sikkert husker, stod
vi i Handicaporganisationernes
Hus pludselig uden kantineforpagter i foråret 2015, da firmaet
Allehånde smed håndklædet i
ringen. Som de projektmagere
vi er, lavede vi en business
case på projektet og besluttede
at prøve kræfter med udfordringen. Da vi godt vidste, at vi formentlig ikke var
bedre end Allehånde til at drive en kantine, så måtte
vi sikre, at vi havde noget mere og bedre at byde på.
Det ”mere og bedre” blev mødecentret, og igennem
to et halvt år er det lykkedes at bygge en ekstern
kundekreds op, der i stor stil anvender mødecenteret
på kommercielle vilkår, hvor de nyder forplejning fra
kantinen og får service fra medarbejderne i mødecenteret og til meget konkurrencedygtige priser.
Vi valgte at etablere et egentligt datterselskab
(Aps), dels for at minimere Dansk Handicap Forbunds
økonomiske risiko, dels for at åbne mulighed for, at
Handicaporganisationernes Hus på den lange bane har
mulighed for at overtage selskabet. Det ville jo alt an-

Af Bente Rødsgaard

det lige være mest naturligt, om det var huset selv, der
forestod denne service til husets lejere. Men nu har vi
startet det op og løbet det i gang samt gjort det rentabelt, og det ser ud til i 2018, at vi kommer ud med et
pænt overskud.
Selskabet hedder Den glade trøffel, et navn som vores køkkenchef fandt på tilbage i 2015. Alene navnet
får smilet frem på manges læber, men endnu bedre er
det at konstatere, at smilet fortsat er stort, efter at man
har været kunde i mødecentret eller kantinen. Til daglig består ledelsen af selskabet af køkkenchefen, mødecenterlederen og undertegnede. Til at få det hele til
at køre har vi en lang række medarbejdere i såvel køkken som mødecenter. Takket være deres fleksibilitet
og servicegener har vi samlet set formået at bygge en
sund forretning op og samtidigt sikret alle mennesker
i Handicaporganisationernes Hus en kvalitetsfrokostbuffet til en overkommelig pris.
Tak til alle i Dansk Handicap Forbund og i Handicaporganisationernes Hus, der har bakket op om vores
initiativ Den glade trøffel.

Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

HJÆLPEMIDLER

HJÆLPEMIDLER

I ALLE AFSKYGNINGER
Handicap-nyt har været på Health & Rehab
Scandinavia i Bella Center i København

H

EALTH & REHAB Scandinavia blev afholdt den
15. - 17.maj 2018 i Bella Center i København.
Her udstiller hjælpemiddelbranchen det nyeste indenfor hjælpemidler. De mange gæster
ser og prøver interesseret de mange muligheder. De
besøgende er ofte fra kommunerne, det kan fx være en
personalegruppe fra et plejehjem, som ser på forflytningsmuligheder, men også brugere med handicap er i
stort tal på messen, for hvor kan man ellers se den type
produkter?

Dansk Handicap Forbund havde en stand på messen,
hvor mange kom forbi for at tale med os.
Handicap-nyt bringer på de kommende sider lidt fra
messen.
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HJÆLPEMIDLER

Af Mads Stampe & Bente Rødsgaard

START-UP VIRKSOMHEDER DRIVER

INNOVATIONEN

PÅ REHABMESSEN
Health & Rehab Scandinavia er nordens største hjælpemiddelmesse, hvor kommuner,
behandlere, brugere og andre interesserede kan blive kloge på alt det, der findes på hjælpemiddelområdet netop nu – og i fremtiden. Handicap-nyt har været en tur i innovationszonen på messen og kigget ind i fremtiden

H

EALTH & REHAB 2018 – eller Rehabmessen, som vi
ynder at kalde den i daglig
tale – er et slaraffenland
ud i hjælpemidler. Hvis man aldrig
har været der før, er det en bemærkelsesværdig oplevelse at bevæge

sig rundt på messen. Tit og ofte
bliver man forundret og benovet
over den udvikling, hjælpemidler til
mennesker med handicap har været
igennem fra krykkestokke til robotter henover især de seneste år, og
nye start-up virksomheder kaster sig

med glæde over området for hjælpemidler for at forsøge at optimere
hjælpemidlerne endnu mere til
glæde for brugerne med handicap.
På dette års rehabmesse var den
bagerste del af den store hal, hvor
langt de fleste udstillere var pla-

Prisvinder – en rund elevator til
hjemmebrug

En rund elevator fik årets pris, den er
opfundet af direktør Børge Carlsen.
Foto: Bente Rødsgaard.
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Et af højdepunkterne på messen er
uddelingen af prisen: Årets Hjælpemiddel 2018. En jury finder tre
produkter, hvor en vinder og to
andre får rosende omtale. En lille
afdeling på messen er reserveret
til nye produkter. Vinderen i 2018
var en rund elevator til brug i private hjem. Direktør Børge Carlsen
fortæller således til Handicap-nyt.
”Lifte er på vej ud, de efterspørges
ikke så meget længere. Jeg har i
flere omgange haft gode samtaler
med jeres landsformand Susanne
Olsen om lifte for at forstå den
modstand, der er mod dem hos
kørestolsbrugere, da jeg har produceret lifte og solgt dem i årevis. Og
hun forklarede mig, at det handlede om, at folk glor, og man som
bruger føler sig udstillet. Og på
mit spørgsmål om, hvad der så var

godt, svarede hun: Elevatorer. Derfor har jeg udviklet en minielevator, som kan bruges både i private
hjem og på offentlige steder. Den
fylder så lidt som muligt, og den
kan leveres i tre mål. Den kan rotere døråbningen, så når man kører
ind i den, kan man køre ud i den
retning, man ønsker,” siger Børge
Carlsen. Den er ikke i produktion
endnu, men tæt på. Børge Carlsen
har arbejdet med den i otte år, og
han synes, at det er svært at melde
en pris ud, men et slag på tasken
er ca. 200.000 kr. ”I praksis vil den
betyde, at folk kan blive boende
i deres hus og stadig komme op
på førstesalen, så de slipper for at
sælge deres hus og flytte,” siger
Børge Carlsen, som glæder sig til,
at den kommer i produktion. Du
kan læse mere på https://bclift.dk

ceret, dedikeret til ’Morgendagens
Velfærdsteknologi’. I det område,
som blev kaldt innovationszonen,
havde messen inviteret alle de
virksomheder, som ikke nødvendigvis havde et helt færdigt produkt endnu, eller som var i gang
med udviklingen af et produkt,
til at komme på messen og møde
kunderne og andre producenter af
hjælpemidler, opdyrke netværk og
teste deres produktidé af.
Og det er virkelig fagre nye verden, når man gik rundt i zonen, der
adskilte sig fra resten af messen
ved at have et orange tæppe som
underlag. Resten af messen var
i grøn. Innovationszonen kunne
præstere alt fra robotter, der ligeså
godt kunne være taget ud af en
Star Wars-film, over virtual reality
til små usynlige chips, der i al ube-

mærkethed kan være med til at
gøre allerede eksisterende hjælpemidler intelligente.
Netop det sidste – teknologi, der
kan gøre eksisterende hjælpemidler intelligente – var en af de store
tendenser på årets messe. Det fortalte Morten Rasmussen, direktør i
Danish.Care – brancheforeningen
for hjælpemidler og velfærdsteknologi, der stå bag rehabmessen.
”Der sker rigtig meget på det her
område, hvor ny digital teknologi
integreres i de fysiske, eksisterende produkter og dermed gør dem
intelligente, så de kan optimeres til
glæde for brugeren,” sagde han.

Toilettet kender dig og dine
vaner
Og netop den integration er de
to firmaer Device Intelligence og

deres produkt Make Things Talk og
firmaet Honoré Care et godt eksempel på.
Device Intelligence holdt til i Innovationszonen med det orange
gulvtæppe, mens Honoré Care var
ude blandt de mere etablerede
virksomheder på det grønne gulvtæppe på messen. Produktet Make
Things Talk er en lille chip, som
helt kort fortalt samler data op om
fx brugen af et hjælpemiddel.
Det kan virke en smule uhåndgribeligt, hvad det lige betyder, og
derfor besøger vi Honoré Care for
at blive klogere. Honoré Care producerer toiletter, og de har indgået
et samarbede med Device Intelligence og fået integreret en lille
chip i et af deres toiletter. Det betyder, fortæller folkene bag, at de
kan indsamle data om, hvordan et

Designstuderende Keira Gwyn arbejdede som frivillig et sted, hvor
der kom børn med handicap, og
hun så en dag et barn, der havde
vanskeligt ved at sidde på en normal stol, da barnet på grund af sit
handicap fik for lidt støtte. Der må
kunne gøres noget, tænkte hun
og gik i gang med at udforme en
støttestol. Det resulterede i stolen
Scallop, som fås i tre størrelser,
og som sammenklappet ligner en
taske. Det vil sige, at forældrene
let kan have den med, og barnet
kan sidde på en almindelig stol

Pressefoto.

hos bedsteforældre, kammerater
eller i en fritidsklub. Den kan også
bruges i det fri, hvor andre børn
bare kan sidde på et tæppe. Stolen
ser neutral ud og fås i flere farvekombinationer. Du kan læse mere
om den på http://www.also4me.
com/da-dk/
Inmu Touch puden med musik
blev oprindeligt udviklet til demente, men nu viser det sig, at en
meget stor gruppe vidt forskellige
mennesker også kan have gavn af
den. Den er ikke koblet til ledninger, og man kan sidde med den, og
man kan ligge ned med den. ”Musikken ændrer sig, når man bruger
puden og bevæger den, eller rører
ved den. Det skyldes, at ”musikbidderne” bliver kombineret i en
uendelighed, og at det er muligt,
er der opnået verdenspatent på,”
fortæller designer Emilie Wiehe.
Puden findes i to udgaver, en med
livlig musik til dem, som har brug
for at komme lidt op i gear, og en
med beroligende musik til dem,

Pressefoto.

Fin omtale til støttepude og musikpude

der har brug for at slappe af. Man
kan købe den eller leje den. Og
den gør ikke noget større væsen
af sig, og betrækket er vaskbart.
Producenten får mange positive
tilbagemeldinger, den er god til
demente, men også til stressede,
angste, personer med hjerneskader og børn med udfordringer
af forskellig art. http://www.
inmutouch.com
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Pressefoto. Health &
Rehab. Orange gulvtæppe
i inovationszonen.

toilet bliver brugt. Det betyder, at
man fra gang til gang, toilettet bliver brugt, kan se, om toilettet blot
er brugt til at sidde på, om der er

Smart pilleboks
Måske kender du det, du bor på
et hotel, og du skal spise morgenmad, man du skal samtidigt også
tage dine piller. Til ferien har du
måske købt nyt tøj og sandaler, så
du ser fiks ud, men når du kom-

brugt stort eller lille skyl, om brugeren har brugt vaskefunktionen,
og man kan se, hvor længe toilettet
er blevet brugt.

Det kan lyde som noget, der
er taget ud af en George Orwellroman, men hverken folkene bag
chippen, eller Honoré Care køber

mer ind i morgenmadssalen, så ser
dit pilleetui klodset og hospitalsagtigt ud, og det passer slet ikke
til din stil. Den fornemmelse har
ægteparret Lone Hall og Henrik
Friis Farsøe selv oplevet, da han
på et tidspunkt fik en blodprop
og blev medicinafhængig. Derfor
gik parret i gang med at tænke på,
hvordan man kunne lave en smart
pilleboks, man kan have liggende
og se pæn ud, og i samråd med en
designer lykkedes det. Løsningen
er diskret og findes i flere farver.
Du kan læse mere om pilleæsken,
som hedder 24/7 Medicase, på
www.BYHALL.dk

Krykker som
både kunsthåndværk og
hjælpemiddel

Henrik Friis Farsøe er glad for, at så mange var forbi standen og så pilleæsken,
flere efterlyste dog en større model, og
det vil han og hustruen gå videre med.
Foto Bente Rødsgaard.
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Hvis du er gangbesværet og har
brug for krykker, så er det nu
muligt at få nogle i træ, metal
og kernelæder. To yngre mænd
Kristoffer Vilhelm Pedersen og
Thomas Hertz fra Hundested producerer dem, og på messen var der
konstant nysgerrige personer på

præmissen om, at deres produkter
er med til at overvåge den enkelte
borger. Det sikres blandt andet
ved, at dataene opsamles på det
enkelte hjælpemiddel via et idnummer på chippen, således at de
ikke kan tilbageføres på den bruger, der benytter hjælpemidlet.
Det handler derimod om at optimere brugen af hjælpemidlet og
evt. sætte ind med oplæring, hvis
et hjælpemiddel ifølge de indsamlede data ikke benyttes eller ikke
benyttes korrekt. Samtidig kan det
være med til at spare penge ved fx
at være med til at overvåge, om et
hjælpemiddel har brug for et serviceeftersyn, mangler noget for at
fungere optimalt eller er i risiko for
at gå i stykker.
Dataindsamlingen på det enkelte
hjælpemiddel kan desuden gøre fx
kommuner klogere på, om et hjælpemiddel bliver brugt overhovedet,
og hvis det konstateres, at det ikke
benyttes, kan de sætte ind med undervisning eller spørge ind til, hvad

årsagen er, til at hjælpemidlet ikke
bliver brugt.
Og netop det kan der være god
ræson i. En nyere undersøgelse
viste fx, at kommunernes dyrt
indkøbte højteknologiske hjælpemidler ikke altid benyttes i den
udstrækning, de var tiltænkt. Og
det er dyrt.

deres stand. Krykkerne er enkle og
udstråler både håndværk, design
og nordisk elegance. De er i produktion, og de, der har købt dem,
er begejstrede. ”Naturmaterialerne
gør, at de ikke får sår eller eksem
af at bruge dem, og at folk spørger
interesserede til krykkerne og ikke
til handicappet,” fortæller Thomas
Hertz til Handicap-nyt. Krykkerne
laves individuelt og efter mål, og
lige nu efterlyser de testpersoner
for at få flere erfaringer. Læs mere
om krykkerne på www.vilhelmhertz.dk

Sammenklappelig scooter

Thomas Hertz og Kristoffer
Vilhelm Pedersen har sammen
opfundet krykkerne. Pressefoto.

Etiske dilemmaer
Mulighederne i de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler er nærmest uendelige, virker det som om,
og det overordnede indtryk, når
man kigger tilbage på Rehabmessen er også, at de mange løsninger
kommer brugerne til gode. Tiltag
som fx dataindsamling via en chip i
hjælpemidlet rejser dog også nogle
bekymringer, men direktør Morten
Rasmussen fra Danish.Care mener
ikke, det er noget, vi skal bekymre
os unødigt om, så længe vi er bevidste om det.
”Der er etiske spørgsmål i det
her, som vi ikke må glemme, og det

handler om hele tiden at bevæge
sig på den rigtige siden af grænsen
for, hvad man samler ind af data,
og hvorfor man gør det. Det handler om at udvikle billigere og bedre
produkter til brugerne, og det er
innovationen på hjælpemiddelområdet med til at sikre,” lyder det.
Der var 10-12 start-up virksomheder repræsenteret i innovationszonen på rehabmessen, og de
arbejdede blandt andet med robotteknologi og virtual reality.

Direktør Morten Rasmussen. Pressefoto.

Pressefoto.

På en af standene var der en sammenklappelig scooter. Handicapnyt talte med Peder Roed på
standen, han fortalte, at han har en
bror, som fik et handicap, og som
elskede at rejse, men på grund af
problemer med at gå, havde han
brug for en scooter. ”Sådan en er
svær at have med i en flyvemaskine, så jeg surfede længe på
nettet efter en sammenklappelig
scooter egnet til rejser, og efter

lang tid fandt jeg en egnet model
produceret i Israel, og som min
bror nu har købt, så han atter kan
rejse,” siger han. Peder Roed blev
også selv interesseret i den, og han
er nu forhandler af den i Danmark.
Scooteren kan klappes sammen og
ligner en rullekuffert. Den kan også skilles ad og transporteres i to
dele. Den vejer i alt 28, 2 kg. Læs
mere på http://mobilscooter.dk/
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FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du
på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse:

dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand:

susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice
Afdelingschef:

dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder:

mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk
info@ryk.dk

RYK:

▼

Amputationskredsen:

ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

BORNHOLM
Lørdag den 30. juni kl. 12.30-16.30: Grillfest. Vi griller
pølser og hakkebøf, og der serveres kartoffelsalat, salat
samt kaffe og småkager. Pris kr. 120. Der er lotteri og musik v/ Ib Hansen. Tilmelding senest den 27. 6.
Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne, med
mindre andet er nævnt. Tilmeldinger skal ske til Lis
Schou, tlf. 20 41 43 04 mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN
Lørdag den 15. september kl. 18.00-22.30 på Dagcenteret Ingeborghus, Ingeborgvej: Høstfest. Der serveres
tre stk. smørrebrød samt kaffe og lagkage. Musik og dans
hele aftenen. Pris kr. 100 for medlemmer, kr. 125 for
ikke-medlemmer. Tilmelding senest den 7. 9. til Poul Ole,
tlf. 40 10 63 13 eller Sanne, tlf. 23 48 76 49.

HADERSLEV
Lørdag den 23. juni kl. 17.30: Hyggetur på landet hos

Hvis medlemmer fra Kolding ønsker at deltage, vil vi
meget gerne have en opringning, så I kan få vores blad.
Kontakt os på tlf. 60 62 59 13 eller 40 15 29 43.
Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzensvej 67,
6100 Haderslev kl. 19.00-21.30, med mindre andet er
nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Ring 60 62 59
13 mellem kl. 16 og 17, hvis du ønsker kørsel. Alle aftner
er inkl. kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikke-medlemmer kr.
40. Kontakt Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Haderslev, tlf. 40 15 29 43.

HALS
Mandag den 16. juli til fredag den 20. juli: Sommerhustur til Svendborg. Vi kører fra Hals kl. 8.30. For mere information kontakt Willy Øgaard, tlf. 22 96 93 80, e-mail:
willyoegaard@stofanet.dk.

HIMMERLAND
Følg os på hjemmeside og Facebook.

Jens og Etti. Foreningen er vært med mad og drikke.
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KORSØR-SKÆLSKØR

ODSHERRED

Lørdag den 23. juni kl. 15.30-23.00: Bustur med liftbus

Torsdag den 27. september kl. 16.00-20.00 på Højby Sø,

til Skipperkroen i Mullerup. Vi skal spise og se bål ved

Ellingebjergvej 1, Højby: Temamøde om hjælpemidler og

havnen. Menu: Rejecocktail, kalvesteg m. diverse samt

handicapbiler. På mødet får du viden om regler, udbud,

chokoladeskål m. frisk frugt og is. Pris kr. 350. Gæster kr.

kvalitetsstandarder, retssikkerhed, ansøgning, sagsbe-

450. Dækker spisning og transport. Sidste tilmelding den

handling, hjælpemiddelformidling og problemstillinger.

10. 6.

Oplæg af chefkonsulent Beate Jarl, Ergoterapeutforenin-

Lørdag den 28. juli kl. 09.15-19.00: Sommerhustur

gen, landsformand Susanne Olsen og Hans Jørgen Møller

med liftbus til Thorsvang Samlermuseum, Stege samt

fra social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg. Der serveres

Møns Klint. Vi spiser to-retters menu. Rundtur på Thors

kaffe og te til velkomst samt smørrebrød i løbet af afte-

vang og tid på egen hånd. Vi nyder kaffe med hjem-

nen. Pris kr. 150 for medlemmer. Kr. 220 for ikke-med-

mebag på Møns Klint. Pris kr. 450 for medlemmer. Ikke-

lemmer. Drikkevarer for egen regning. Tag selv hjælper

medlemmer kr. 550. Drikkevarer til mad og i bussen er

med, hvis der er behov for det. Hjælpere deltager gratis

ikke dækket i beløbet. Sidste tilmelding den 20. 7.

for medlemmer af Odsherred eller Holbæk lokalafdelin-

Mandag den 24. september: Medlemsaften.

gers medlemmer. Alle interesserede er meget velkomne.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør,

Tilmelding senest den 10. 9.

med mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer

Tilmeldinger til arrangement skal ske til Lena, lena.niel-

skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kir-

sen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Peter, ptl@nyka.dk,

sten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.

tlf. 29 84 12 34, med mindre andet er nævnt.

MIDTVEST

SILKEBORG

Fredag den 22. juni: Skt. Hans/Spis sammen. Sidste til-

Søndag den 24. juni kl. 10.00 fra parkeringspladsen på

melding den 12. 6.

Lupinvej: Sommerudflugt. Husk tilmelding.

Torsdag den 5. juli: Sommerhygge med spil, kaffe og
stegt flæsk med persillesovs til aftensmad. Sidste tilmelding den 26. 6. Pris kr. 75.
Torsdag den 19. juli: Sommerhygge med spil, kaffe og
mad fra grillen. Sidste tilmelding den 26. 6. Pris kr. 75.
Lørdag den 4. august: Søndervig Sandskulpturfestival.
Tidspunkt og pris kommer i næste nummer af Nøgle
posten.
Torsdag den 20. september: Bingo banko.

ODENSE
Søndag den 8. juli kl. 12.30-17.00 på Tarup Gamle Præstegård: Grillfest. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 2. 7.
Søndag den 2. september kl. 12.30-17.00 i Hjallese

SKAGEN
Torsdag den 30. august og 6. og 20. september kl.
19.00-22.00: Bankospil.
Mandage den 3., 10., 17. og 24. september kl. 14.0016.00: Mandagsklub.
Tirsdag den 25. september kl. 14.00-16.00: Damernes
Butik kommer og viser deres tøjkollektion frem. Kaffe og
kage kan købes for kr. 20.
Torsdag den 27. september kl. 19.30-23.00: Danseaften. Pris kr. 70.
Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med
rullepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer

forsamlingshus: Høstfest. Pris kr. 200. Drikkevarer for

foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet

egen regning. Tilmelding senest den 27. 8.

er nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest 5

Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig. Der er
bindende tilmelding, og der vil blive afkrævet betaling
ved udeblivelse uden grund. Tilmelding skal ske senest
mandagen før et arrangement. Tilmelding til Susanne,
tlf. 61 31 35 75, Jørn, tlf. 30 13 85 95, eller Annette, tlf.
30 25 22 71. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et
handicap og bor i Odense Kommune. Egenbetaling på kr.
45 t/r.
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VESTEGNEN
Lørdag den 21. juli kl. 14.00-20.00: Grillfest Kærbo. Pølsevogn og fri bar: øl, vand, vin. Pris kr. 150 for medlemmer. Bindende tilmelding senest den 14. 7.
Mandag den 13. til fredag den 17. august: Ferietur til
Celle i Tyskland. Vi skal opleve den tyske natur og have

Nyt fra Amputationskredsen

nogle hyggelige stunder sammen. Interesserede bedes
rette henvendelse til Grete.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84
01 49 mellem kl. 18 og 20.

Fredag den 28. september til søndag den 30. september: Generalforsamling og medlemstræf på Slet-

VORDINGBORG

testrand.

Mandage den 3., 10., 17. og 24. september kl. 18.30:
Bankospil. Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl.

Vi udbetaler køre- og evt. bropenge til alle vores ar-

18.20. Ønsker man ny sæsonplan, kontakt da venligst for-

rangementer.

manden for at få den tilsendt.

SPECIALKREDSENES MAGASINER
SpeciaIkredsene i Dansk Handicap Forbund udgiver
nogle magasiner. I april måned udkom fx FK-nyt, som
sendes til medlemmer af Forældrekredsen. Specialkredsen RYK – Rygmarvsskadede i Danmark udgiver et
magasin, som udkommer fire gange om året, Ungdomskredsen udsender Nutidens Unge til sine medlemmer,
og Amputationskredsen udsender Amputationskredsens Medlemsblad.
Bladene kan læses elektronisk på enten specialkredsenes hjemmesider eller på www.danskhandicapforbund.dk.
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Stenhus Kostskole - en privatskole
med fokus på solid faglig undervisning!
Skolen er beliggende i den vestlige del af Holbæk, tæt
på skov og fjord med god plads til sport, leg og andre
udendørsaktiviteter.
På Stenhus Kostskole går ca. 600 elever, fra 5. til 10.
klasse. Vi har egen kostafdeling (fra 6. klasse) med
plads til ca. 60 kostelever.
Kostelever som ønsker at fortsætte på gymnasium vil
fortsat kunne bo her. Vi har eget sportsakademi
(fodbold), ligesom der på Stenhus Gymnasium er
college med; basket, badminton, håndbold, svømning.
Læs mere på skolens hjemmeside www.stenhus.dk,
eller kontakt os på tlf. 5943 0269 for nærmere aftale.

Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne
mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker
med erhvervet eller medfødt døvblindhed.
Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.

Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk
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Opfordring til
medlemmerne

To kørestole
sælges

ANNONCE

En manuel kørestol blå Etac Cross 5. Sammenklappelig
med taske bagpå stolen. 1,5 år gammel og står som ny.
Nypris: kr. 35.000.

For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde
medlemssystemet ajour, og så vores lokalafdelinger
samt specialkredse kan sende medlemsrelevante tilbud til medlemmerne via mail og derved spare mange penge i porto, vil det være en

Sælges for: kr. 22.500.
En elektrisk kørestol F5 Corpus fra Permobil. Halvt år
gammel primært kørt indenfor, og er som ny. Har sidde,
stå og liggefunktion.
Medfølger: Nakkestøtte og bryst- og knæstøtte for

stor hjælp, hvis du indsender din

stående funktion.

mailadresse til forbundets mail:
dhf@danskhandicapforbund.dk

Nypris: kr. 144.000.

Angiv venligst dit fulde navn og

Sælges for: kr. 110.000.

adresse i mailen.

Foto af stole fremsendes ved ønske. Henvendelse til
fysioterapeut Niels Mygind : 4041 4477
Mail: nielsm@privat.dk

ANNONCE

Feriebolig på Bornholm
Handicapegnet feriebolig centralt på Nordbornholm,
Kæmpegård i Klemensker.
Familievenlig, landlig idyl med masser af natur, dyr og

BESØG DANSK HANDICAP
FORBUNDS WEBSHOP PÅ
VORES HJEMMESIDE

www.danskhandicapforbund.dk

fugle. Åbent året rundt.
Se mere på www.ferieboligbornholm.dk.
Tlf. 22 25 52 45
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DET SKER I DHF
BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer
eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO –
Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver
borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.VISO skal være med til at
sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset
hvor i landet du bor.

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk
DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.
Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på
mail: viso@servicestyrelsen.dk.

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til
Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan
sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra Post Danmark.

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende, står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig.
Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandicapforbund.dk.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund,
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, ringe på tlf. 39 29
35 55 eller sende en mail til dhf@danskhandicapforbund.dk.

✁
Kontingent 2018
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

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

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

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

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds, hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk

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

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Send os et brev

	Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

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

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

314 kr.
471 kr.
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ULAND

Tekst og foto af Vibeke Baden Laursen

INGENTING OM OS,
UDEN OS
Hårde levevilkår forhindrer ikke mennesker med handicap i Honduras i at kæmpe for
deres rettigheder og sætte en ære i at bruge FN’s handicapkonvention

I

ET LILLE TRANGT og lurvet lokale,
hvor eftermiddagens stærke
sollys kun trænger ind som et
halvmørkt gulligt skær, proppet
til bristepunktet med computere,
reoler og gammeldags arkivskabe,
sidder vi 11 mennesker sammenpresset i et lettere kaotisk kontorlandskab. Nogle sidder tæt stuvet
sammen og ufrivilligt henslængt
i en meget lav sofa, der ser alt for
magelig ud til at høre hjemme på et
kontor. Vi andre sidder rundt omkring i vores kørestole, alt imens to
hunde – en kæmpestor, en meget
lille og forpjusket – fiser energiske
og legesyge ud og ind imellem os.
Vi er hos AHLMYS en honduransk
organisation for rygmarvsskadede.
Fra alle parters side bliver der
erfaringsudvekslet på et meget
horisontudvidende plan. Og mens
sandkagen og colaen går rundt, fortælles skæbnehistorier, som rummer en så stor råhed og hjerteløs
kynisme, at de som et projektil borer sig direkte ind i hjertekulen på
en privilegeret dansker som mig.
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Møder og erfaringsudveksling
Eftermiddagens møde er et led i et
ugelangt udvekslingsbesøg under
Dansk Handicap Forbunds LIRIOS
program. Et organisations- og kapacitetsopbygningsprojekt for handicaporganisationer i de to latinamerikanske lande Honduras og Bolivia.
Hvert år mødes parterne til dét,
der på spansk kaldes et ”foro” for
at udveksle erfaringer og være i
dialog om relevante emner. Som
medlem af Ulandsudvalget i Dansk
Handicap Forbund er jeg inviteret
til Honduras’ hovedstad Tegucigalpa for at skrive om møderne til
Handicap-nyt.
Ugen begynder med en todages
konference, der samtidigt fungerer som den højeste myndighed i
projekt LIRIOS, hvor alle de involverede parter under programmet
samles. Årets tema handler om,
hvordan den honduranske og bolivianske handicapbevægelse bedst
kan følge op på anbefalingerne fra
FN’s Handicapkomité. Eksaminatio-

nen er et led i en fast procedure,
hvor hvert land, der har tiltrådt
konventionen, eksamineres i den
hver fjerde år i den schweiziske by
Genève.

Uafhængighed og selvstændiggørelse
Parallelt med at staten skriver sin
rapport, skriver civilsamfundet –
altså handicapbevægelsen – sin
egen rapport. Partnerne i både
Honduras og Bolivia har været meget aktive i deres arbejde med at
skrive civilsamfundsrapporterne,
som er blevet til med stor deltagelse af mange organisationsledere
og almindelige medlemmer. Derved har en masse mennesker fået
et ejerskab til rapporten. I Honduras og Bolivia har man oprettet
arbejdsgrupper, der følger op på
anbefalingerne fra FN’s Handicapkomité, hvor indviklede juridiske
termer er blevet tacklet med stort
engagement, der vidner om en
beundringsværdig forståelse af de
vigtige detaljer.

For det står skidt til med eksistensberettigelsen, ligebehandlingen og opfyldelsen af basale rettigheder for mennesker med handicap i både Bolivia og Honduras.
Derfor lyder handicapbevægelsens
politiske motto i forbindelse med
opfølgningen på FN’s Handicapkomités anbefalinger: ”Ingenting
om os, uden os”. Det udspringer
af, at det er frustrerende at blive
ignoreret som gruppe af det øvrige
samfund.
Overordnet mødte jeg en håbløshed og frustration over landets
beslutningstageres manglende tolerance over for mennesker med handicap. Med mottoet prøver AHLMYS
og den honduranske handicapbevægelse at bekæmpe både uretfærdighed og mangel på respekt.
De er også begyndt at kommentere
alle lovbestemmelser fra regeringen
med modargumenter for at vise, at
de ikke vil finde sig i at blive overhørt. På den måde bruger de aktivt
FN’s Handicapkonvention som et
middel til at opnå uafhængighed og
selvstændiggørelse.
En sådan måde at arbejde med
konventionen på er værd at tage
ved lære af for os i den danske
handicapbevægelse. Honduras og
Bolivia har på trods af deres meget
begrænsede ressourcer forstået
vigtigheden af FN’s Handicapkonventions formål og det, den skal
bruges til i praksis. Efter to dages
intense møder om den måtte jeg
sande, at vi i Danmark sakker pinligt bagud, når det kommer til opmærksomhed på og bevidstgørelse
af konventionens vigtighed. Sandt
at sige er de to lande milevidt
foran den danske handicapbevægelses begrænsede måde at effektuere konventionens betydning
på i vores daglige politiske arbejde.
I Danmark er det en begrænset
skare, der er med til at skrive rapporten, og mit gæt er, at der er få,
der overhovedet ved, at en sådan
rapport bliver udarbejdet.

Høj rate af kriminalitet og
korruption
Kriminaliteten i Honduras er desværre uhyggelig høj. Og for mig
var det ekstremt kontrastfyldt at
opleve den lutter venlige og imødekommende gæstfrihed fra alle
de mennesker, jeg mødte, og så
samtidig være bevidst om, hvordan samfundet er gennemsyret af
kriminalitet og korruption. Og hvordan det reelt er bandemiljøet, der
styrer ”samfundsordenen”.
Hvis man befandt sig ude i byen
kl. 20 om aftenen, kunne man
mærke et pludseligt stemningsskift
fra en hyggelig, afslappet atmos
fære til en bemærkelsesværdig
rastløshed og uro. Det er nemlig på
det tidspunkt, banderne tager over
i gaderne.
Rosa Margarita Alvarenga er
en af de tillidsfolk, der fortæller
sin historie den eftermiddag hos
AHLMYS. Hun bor i et af de mange
livsfarlige kvarterer, der findes
rundt omkring i Tegucigalpa. Her
har hun boet hele sit liv, først med
sin familie og siden for sig selv i en
lejlighed.
Helt beskedent og smilende
fortæller hun sin frygtelige historie om, hvordan mennesker, der
hjælper hende hjem efter mørkets
frembrud, risikerer at blive skudt
af bandemedlemmer, ja nærmest
henrettet for deres goodwill og
gode intentioner om at hjælpe et
menneske med handicap. Derfor er
hun nu begyndt at spørge studiekammerater og venner, om hun må
overnatte, hvis hun af forskellige
årsager er nødt til at have aktiviteter hen på aftenen. Det var tydeligt
at mærke i hendes fortælling, hvor
stressende og besværligt dette
vilkår er.
Samme eftermiddag viste folkene
fra AHLMYS en video om Eugenio.
Videoen viste, hvordan han for
overhovedet at kunne nærme sig
sit hjem, som i vores del af verden
mere ville blive betragtet som et

udeskur, må bestikke sine venner
og bekendte, så de kan bære ham
på deres rygge gennem sindssygt
farligt forurenet vand.
Begge historier vidner om, at
der i Honduras intet offentligt eller socialt sikkerhedsnet er under
mennesker med handicap. Alligevel
klarer tusindvis af mennesker med
handicap sig gennem livet og får
en dagligdag til at hænge sammen.
Margarita læser fx sidste år på jura
og regner med at få et godt job,
men hun er også en sej kvinde og
skal flere have muligheden for reel
inklusion, skal handicapbevægelsen arbejde hårdt på at få implementeret handicapkonventionen.

LIRIOS er et program i to faser,
sat i værk af Ulandssekretariatet
i Dansk Handicap Forbund. Det
drives af midler fra Danske Handicaporganisationers Handicappulje, som finansielt støtter udviklingsprojekter for mennesker
med handicap i fattige lande.
Programmet løber fra 1. februar
2016 til 31. januar 2020. Fokus er sat på at indlemme FN’s
Handicapkonvention og dens
juridiske rammer i de honduranske og bolivianske handicaporganisationers arbejde ud
fra værdisæt som demokrati,
gennemsigtighed, enhed og
ligestilling. Samtidigt lærer de
enkelte organisationer om organisationsopbygning, rettighedsarbejde og at være fortalere for
mennesker med handicap.
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UDFLUGTSMÅL

Af Bente Rødsgaard

Pressefoto.

Danmarks Jernbane
museum i Odense

Nordens største jernbanemuseum ligger på Fyn

F

UT, FUT – hvem har ikke udtalt højt og glad disse lydord?
Formodentligt alle, der kan
tale, da der er noget fascinerende over tog, uanset om man
er et meget lille barn eller oppe i
årene. I Odense befinder Danmarks
Jernbanemuseum sig, og det er
ifølge museets egne oplysninger
tilgængeligt for kørestolsbrugere, og
der er handicaptoiletter. Danmarks
Jernbanemuseum har indsamlet
museumsgenstande, bøger, tekster
og billeder gennem mere end 100
år. På museet kan du opleve lokomotiver og vogne og mange andre
genstande, der er tilknyttet såvel
jernbanen, som det at rejse med
tog. Togrejser er en vigtig del af
vores kulturarv. På museet er der
en lille udstilling om H.C. Andersen
og tog. Vores nationalskjald H.C. Andersen kørte med tog første gang i
november 1840 i Tyskland og skrev
således i et brev til sin gode ven
Edvard Collin:
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Jeg har i Dag for første Gang i
mit Liv kjørt med Dampvogn,
16 Miil i omtrent 3 ½ Time, jeg
er ganske henrykt, o havde dog
De og alle der hjemme været
med! nu veed jeg hvad det er at
flyve! nu kjender jeg Trækfuglens Flugt, eller Skyens naar den
jager hen over Jorden; O, hvor
den ene By laae ved Siden af
den anden!... jeg var som i min
Stue og Træer og Mennesker fløi
mig forbi…
I 1847 kom der tog mellem Roskilde og København og siden bredte togbaner sig over hele landet,
og med tiden blev det at rejse med
tog meget almindeligt i Danmark.

Damplokomotiver og togvogne
Museet har både én udstilling
indendørs og udendørs, og der er
også en café. Danmarks Jernbanemuseum befinder sig i en remise-

bygning fra 1954. I udstillingen findes mange forskellige lokomotiver
og vogne, blandt andet Danmarks
ældst bevarede damplokomotiv,
H40 fra 1868. De udstillede lokomotiver og vogne viser udviklingen
i den danske jernbanehistorie. Man
kan også se dobbeltdækkervognen,
der i begyndelsen af 1900-tallet
kørte københavnere til Dyrehaven,
og godsvogne, der har fragtet utallige varer gennem landet. Fra en
balkon kan man se ud over de udstillede lokomotiver og vogne. Og
for at levendegøre historien er der
opstillet dukker i gamle dragter,
som viser passagerer fra både 1. og
2. klasse samt jernbanearbejdere.
Du kan læse mere om museet på
https://www.jernbanemuseet.dk/
da/
Godadgang har registreret museet, hvor du kan læse faktaark
http://www.godadgang.dk/dk/steder/oversted.asp?id=3119
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FRITID

Af Mads Stampe

NÅR DANS BYGGER BRO
Integreret dans er forholdsvist nyt i Danmark. Det er dans for alle,
og målet er at bygge bro mellem mennesker med og uden handicap. Handicap-nyt har været til workshop og talt med et
par af dem, som har bragt integreret dans til Danmark
gennem dansen medvirker til
at bygge bro mellem mennesker med og uden handicap.

Udenlandsk inspiration

H

ANDICAP-NYT ER TIL danseworkshop i Bispebjerg i
Københavns Nordvestkvarter. Det er duoen bag Integrated Dance Explorations, Janne
Kristensen og Cath Borch Jensen,
der står bag worksoppen i det, der
under ét kaldes integreret dans,
som helt grundlæggende betyder
dans for alle – uanset handicap og
andre skavanker.
”Integreret dans er en form for
dans, hvor alle mulige kroppe og
bevægelser er sammen om at
danse, og hvor man er sammen på
tværs af nogle af de sædvanlige
skel, der fx kan være mellem mennesker med og uden handicap,”
fortæller Janne Kristensen, der er
instruktør på dagens workshop i
København. Sammen med Cath
Borch Jensen, som sidder i kørestol
og er med som deltagere i dag,
har hun grundlagt det, der hedder Integrated Dance Explorations
(IDE) i 2013. Det er IDE, der står for
dagens danseworkshop, og Janne
Kristensen beskriver selv deres
eksistens som et ’missing link’, der

38 • HANDICAP NYT 3 - 2018

Inspirationen kommer fra udlandet, hvor Janne Kristensen
gennem sin uddannelse i Leeds
blev præsenteret for et integreret dansekompagni med dansere
med og uden handicap. Kompagniet har eksisteret i England i 25 år,
men det er først med IDE’s grundlæggelse i 2013, at integreret dans
kom til Danmark, og det udsprang
af en idé, som Janne Kristensen
havde gået og tumlet med i flere
år.
”Jeg undrede mig over, at der ikke fandtes sådan et dansekompagni i Danmark. Selvom det er mange
år siden, at jeg blev præsenteret
for dem, og jeg efterfølgende helt
forlod danseverdenen og blev
uddannet terapeut, så har idéen
åbenbart ligget og summet hos mig
længe,” fortæller Janne Kristensen.
”Vi startede med at være ni mennesker, der var involveret, og sidenhen er det blevet Cath og mig,
der kører IDE. Jeg startede egentlig
med en idé om at lave et egentligt
dansekompagni baseret på integreret dans, men det har udviklet sig
og er blevet til noget andet, hvor vi
blandt andet arrangerer forskellige
danseworkshop. Jeg er glad for det,
vi gør, og jeg kan se, at vi lykkes
med det og stille og roligt vinder
mere gehør i danseverdenen herhjemme,” fortæller hun.
Senest har IDE søgt penge fra
Københavns Kommune til at lave

flere workshops i løbet af efteråret,
og når den sidste workshop denne
sommer løber af stablen i juni måned, så går forberedelserne til en
ny sæson i gang. Interesserede kan
finde links til de kommende workshops på hjemmesiden under Handicap-nyt EKSTRA, når de er klar.
Derudover har IDE også modtaget midler fra Bispebjerg lokaludvalg i København til at lave en
parade med de deltagere fra deres
workshops, som har lyst til at deltage, og det skal alt sammen være
med til at udbrede kendskabet til
integreret dans i Danmark, sådan at
hele Danmark på sigt kan komme
på dansegulvet. Og det er ikke for
tidligt, mener Cath Borch Jensen,
som har cerebral parese og sidder
i kørestol.
”For mig har det været en åbenbaring, hvad bevægelse kan. Da jeg
opdagede dansen, fandt jeg ud af,
at min krop ville fortælle mig noget, og jeg oplevede, at mit hoved
slukkede, og jeg kom ned i kroppen. Det er stadig helt magisk for
sådan en som mig, som har været
så meget i mit hoved det meste af
mit liv, at jeg får den mulighed,”
fortæller hun.

 Interesserede kan
se resultatet af workshoppens anstrengelser i en lille
video på Handicap-nyt EKSTRA
på hjemmesiden. Her ligger der
også interview fra nogle af
deltagerne.

RA

EKST

Refsvindinge
Bryggeri & Malteri ApS
v/ John Juul Rasmussen

Billige priser og fair behandling
Alle former for el-arbejde og energioptimering
af el-installationer udføres.
Din grønne el-installatør, se mere på
www.el-gruppen.dk

32 59 37 72 - døgnvagt
mail@el-gruppen.dk

Nyborgvej 80 • 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 10 40
Fax 65 33 10 29
www.bryggerietrefsvindinge.dk
refsvindingebryg@hotmail.com
Dørsalg hverdage incl lørdag
fra 8.00 til 18.00.
Og søn- og helligdage fra 10.00 til 16.00

ARNAGER

RØGERI OG RESTAURANT
Arnagervej 4 • Arnager
3700 Rønne
Tlf. 56 97 22 00
www.arnager-rogeri.dk

Ørbækvej 832 - 5863 Rolfsted
Tlf: 31 20 19 10 • mail@murerskovgaard.dk
www.murerskovgaard.dk

Ibsvej 35 • 4750 Lundby • Tlf: 5576 7302
E-mail : mieritz-consulting@mail.tele.dk • www.mieritzconsulting.dk

Søborg • Gentofte • Christianshavn • Brønshøj
Bestil på 28114000 • www.greenmango.dk
A3

MIERITZ CONSULTING
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TEKNOLOGI

Tekst og foto af Mads Stampe

DERFOR KOSTER
KØRESTOLE KASSEN

K

ØRESTOLE ER DYRE, og
det er der en grund til.
Handicap-nyt har sat landsformand Susanne Olsen i
stævne for at se på, hvorfor hendes
kørestol har kostet, det den har.
”Min kørestol har kostet mere
end 100.000 kroner, og selvom det
kan lyde af meget, så er det faktisk
ikke alverden. Jeg bruger den nu på
11. år, og det er yderst begrænset,
hvor mange gange den har været
til reparation. Og jeg har kørt på
den hver eneste dag, for man skal
huske, at den udgør det for mine
ben. Uden den ville jeg ikke kunne
komme rundt på egen hånd,” fortæller Susanne Olsen.

RYGGEN PÅ KØRESTOLEN
Kan lægges ned, så brugeren kan aflaste
kroppen efter behov.

STOLEN
Stolen, som brugeren sidder i, kan skiftes ud og tilpasses den enkelte. Dette sker, som alt andet, som skal
tilpasses på kørestolen, i samarbejde med relevante
faggrupper og producenten.

BATTERIET
Kørestolen kommer med et batteri, som kan holde strøm i flere
dage og kan genoplades. Der er
stor forskel på typen af batteri
og dermed hvor længe, de kan
holde strøm.

HJULENE
Hjulene kan tilpasses,
så de enten kan være
for- eller baghjulstrukket.
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STYREBOKSEN
Styrer samtlige funktioner i kørestolen. Boksen og det dertilhørende joystick er tilpasset
den enkelte. Denne tilpasning sker i samarbejde med producenten/forhandleren af kørestolen. Brugeren af kørestolen har stor indflydelse på, hvordan joysticket skal virke, og
tilpasning sker ofte i samarbejde med en ergo- eller fysioterapeut fra kommunen.

SÆDEPUDEN
Denne pude er individuelt valgt ud fra
de behov, brugeren har.

FODHVILERE
Fodhvilerne fås både med manuel og
elektronisk styring. De kan indstilles, så
brugeren har mulighed for at strække
benene og fødderne efter behov.

HÆVE-/SÆNKEFUNKTION
Denne funktion gør, at man kan komme op i øjenhøjde med dem, man taler med. Ud over at hæve sædet
kan selve sædet også vippe, så brugeren har større
mulighed for at aflaste kroppen og indrette sig bedst
muligt afhængigt af gøremål og til aflastning.

INDIVIDUEL
TILPASNING
Udover enkelt elementerne,
som vi har beskrevet, er hver
enkelt kørestol individuelt
tilpasset den bruger, der skal
have kørestolen. Det sker i tæt
samarbejde med brugeren og
relevante faggrupper i den kommune, der bevilger kørestolen
og producenten.
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Merton ved hvad du taler om. Uanset om det er plader overflader, komponenter,
designede produkter eller nye ideer. Så lad os høre fra dig. Du er velkommen til at ringe,
chatte online eller besøge os i vores flotte showroom.
MERTON A/S
Lillehøjvej 10 • DK-8600 Silkeborg • Tlf. +45 86 80 13 44
merton@merton.dk • www.merton.dk

MØRK & SKOV ApS

MURERMESTRE ∙ ENTREPRENØRER ∙ AUT. KLOAKMESTRE

TLF 66 17 08 55 ∙ www.msh.dk
Holkebjergvej 58 • 5250 Odense SV

Wodschow & co. A/S
Kirkebjerg Søpark 6
2605 Brøndby
Herbergvejen 8 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 9715
www.copenhagenhostel.dk

Telefon 43 44 22 88
www.bearvarimixer.dk

Røremaskiner
5L - 200L

H O L M &
PA RT N E R E
A D V O K AT E R

Herlev Torv 1, 2 • 2730 Herlev
Tel.: +45 33 11 11 50
mail@hpadvokater.dk
www.hpadvokater.dk

ERHVERV • PRIVAT • RESTAURATIONS SAGER • BOLIGKØB

HØJE TAASTRUP
BY NORDIC CHOICE

Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 77 66
www.nordicchoicehotels.dk
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QUALITY HOTEL HØJE TAASTRUP

MOTION

Tekst og foto af Mads Stampe

Et motionshold, der handler
om mere end at få pulsen op

På cyklen ses Mads Wiberg Sørensen.

Spinning er for alle. Det er budskabet på et spinninghold
i Rødovre, som henvender sig primært til mennesker med
bevægelseshandicap, og det forener motion og inklusion i
et ønske om at gøre en reel forskel for den enkelte

I

1980’ERNE OG 1990’ERNE var
fitness noget med at dyrke den
perfekte krop, og de fleste har
set billeder af store bodybuildertyper, som på alle måder er svære
at relatere til – ikke mindst hvis man
har et fysisk handicap eller en krop,
som ikke passer ind i idealbilledet
af en stærk krop.
Selvom billedet af fitness er under forandring og har ændret sig
siden 80’erne og 90’erne, så kan
det for mange med et fysisk handicap være en overvindelse at melde
sig ind i et fitnesscenter og bruge
faciliteterne og holdene. Det er i
hvert fald den oplevelse, som Mads
Wiberg Sørensen og Carsten Olsen

sidder tilbage med, efter de har
startet et spinninghold henvendt
til personer med fysiske handicap,
primært cerebral parese (CP).
Holdet så første gang lyset i
2013, hvor det blev startet som et
projekt ved Elsass Centeret. Senere
har det udviklet sig, og holdet tilbydes i dag via IOF, som udbyder
aftenskolekurser målrettet personer med handicap. Holdet mødes
hver torsdag i et fitnesscenter i
Rødovre, og begge initiativtagere er
ikke i tvivl om, at det gør en forskel
for de deltagere, der er med.
”Det giver deltagerne en identitet, som ikke er bundet op på det
at have et handicap, for de kan

deltage på lige fod med andre, så
længe vi finder løsninger på de udfordringer, de kan have i forhold til
at bruge en spinningcykel. Og det
gør vi altid,” siger Mads Wiberg Sørensen, som selv har CP og derfor
kender alt til de udfordringer, der
kan være med at have et handicap
og dyrke idræt.
Der er dog ikke nogle fysiske
udfordringer, der nogensinde har
stået i vejen for ham, og han har
brugt det meste af sit arbejdsliv
på at skabe gode løsninger for
personer med handicap, så de også
kan dyrke idræt på lige fod med
andre uden handicap. Senest har
han været med i arbejdet omkring
promoveringen af bogen ’Alle til
idræt’, som er udgivet af Handicap
idrættens Videnscenter, og som
vi tidligere har skrevet om her i
Handicap-nyt.

Et helt nyt liv
Carsten Olsen startede som deltager på det første spinninghold,
sidenhen er han blevet praktisk
leder og instruktør på holdet sammen med Mads Wiberg Sørensen.
For Carsten Olsen har spinningholdet betydet, at han har fået sit liv
tilbage.
”Det var en stor overvindelse
for mig, da jeg startede. Jeg kom
med en depression, som havde siddet i mig i mange, mange år. Men
spinningholdet og den træning og
selvtillid, det har givet, gjorde, at
jeg i 2015 kunne trappe ud af min
antidepressiv medicin, og jeg kom
ud af min depression efter 13 år.
Det var aldrig sket, hvis ikke jeg
var kommet på det hold,” fortæller
Carsten Olsen.
Han fortæller, hvordan han i starten nærmest gik i ét med tapetet,
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og hvordan han i dag har fået selvtilliden tilbage og fundet en identitet i træningen. Ligesom Mads
Wiberg Sørensen deltager Carsten
Olsen på et såkaldt almindelig
spinninghold for personer uden
handicap, og netop dét er målet
med det hele, lyder det fra Carsten
Olsen.
”Mange er bange for at blive udstillet og er måske lidt flove, når de
sætter deres fod i et fitnesscenter
for første gang. Vi skaber et rum for
dem, hvor de kan komme ind og føle sig trygge, og efter nogen tid ser
vi, at de flytter sig videre ud på de
’almindelige’ hold,” fortæller han.

Billedet bliver nuanceret
Når deltagerne på spinningholdet
kommer ud på de andre hold, så
har det en effekt på de andre brugere af fitnesscenteret, fortæller
Mads Wiberg Sørensen.
”Dét, at vi er der med de udfordringer, vi har, får de andre

Rødovre er begyndt at vise interesse for Mads’ og Carstens hold,
og det har en effekt for alle, mener
Mads Wiberg Sørensen.
”Instruktørerne får mere viden
om, hvad det vil sige at træne, når
man har et handicap, og hvordan
man kan tilrettelægge et forløb,
hvor man tager hensyn til de udfordringer, den enkelte har. Det gør
samtidig, at man med tiden får interesse for personen frem for handicappet, og det er nødvendigt for,
at man kan presse dem fysisk på
den rigtige måde,” fortæller han.
Spinningholdet mødes til træning i Fitness DK i Rødovre fra kl.
19.00-20.30 frem til udgangen af
maj måned, hvorefter der er sommerferie. Holdet starter op igen
 Du kan finde
den første torsdag i oktober.
link til bogen ”Alle til
Ønsker man at høre mere om
Idræt” på hjemmesiden unholdet eller melde sig til, skal det
ske gennem IOF, tlf. 38 60 71
der Handicap-nyt EKSTRA. Samt
11. Der er telefontid fra manlæse et interview med Mads Wiberg
dag til torsdag kl. 10.00-13.00.
til at arbejde med deres skavanker, og det er i virkeligheden hele
formålet med det. Vi er med til at
skabe et sted, hvor folk med og
uden handicap kan mødes igen og
igen, og det er alt sammen med til
at nuancere billedet af det at have
et handicap. Det gør også, at dem,
der ikke er vant til at se mennesker
med handicap, tør spørge til handicappet og blive klogere på, hvordan det er at leve med et handicap
og de udfordringer, det kan føre
med sig,” fortæller Mads Wiberg
Sørensen.
Også instruktørerne på de andre
spinninghold i fitnesscenteret i

Sørensen i det seneste nummer af
Forældrekredsens blad FK-nyt,
hvor han fortæller om børn med
handicap og idræt.

RA

EKST

Carsten Olsen
på spinningcykel.
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TEKNOLOGI

Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Er vi klar til højteknol
Teknologien udvikler sig med lynets hast, og det gælder også nye hjælpemidler, som potentielt kan forandre hverdagen for mange mennesker med handicap. Men er brugerne
klar til at kaste sig ud i de nye løsninger, og er system og lovgivning gearet til at håndtere
denne udvikling?

D

E FLESTE AF os har vænnet
os til, at vores smartphone
og allestedsnærværende
netforbindelser har gjort
hverdagen nemmere for os alle
sammen. Samme udvikling er i gang
i forhold til hjælpemidler, hvor fx
computerstyrede proteser, robotter,
intelligente boliger og exoskeletter
inden for en overskuelig fremtid vil
kunne revolutionere hverdagen for
mennesker med handicap. Det er
en udvikling, som Dansk Handicap
Forbunds politiske udvalg hilser
velkommen, hvis den vel og mærke
sker med respekt for den enkelte
borgers selvbestemmelse, motivation og ret til individuelle løsninger, men meget tyder
på, at vi har nogle
udfordringer,
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hvis udviklingen skal have lov at
tage fart på en positiv måde.

Tryghed og selvbestemmelse for borgeren
Når vi taler om højteknologiske
hjælpemidler eller ’velfærdsteknologi’, så opstår der ofte debat, fordi
de nye teknologier kan opfattes
som et forsøg på populært sagt
at erstatte personlig hjælp med
kolde maskinelle løsninger. Men
samtidig indeholder teknologien så
uendeligt mange muligheder for, at
vi kan komme til at fungere bedre i
hverdagen, blive mindre nedslidte
og i mange situationer være mere
selvhjulpne. Med udviklingen følger langt mere raffinerede produkter, og med den rigtige individuelle
tilpasning, kan nye højteknologiske
produkter medvirke til at højne
vores livskvalitet. Fx kan en computerstyret protese nedsætte
risikoen for fald hos
mennesker med
amputa-

tioner og sikre en bedre gangfunktion, så man undgår rygskader. Nye
specialprodukter inden for kateterog stomiområdet kan forhindre, at
man får skader på kroppen, som
medfører, at man bliver syg og
behandlingskrævende. Teknologi
i boligen kan gøre brugeren mere
selvhjulpen, og exoskeletter og
lignende kan på længere sigt medvirke til, at mennesker uden gangfunktion vil kunne gå og træne
deres krop på en anden måde, end
det er muligt i dag. I Dansk Handicap Forbund mener vi dog, at det
er meget vigtigt, at man politisk
får øjnene op for, at en succesfuld
indfasning af højteknologiske løsninger kræver, at det sker i et tæt
samarbejde med borgeren, som
selv skal kunne se perspektivet
i en individuel løsning,
som mere effektivt
kan afhjælpe
funkti-

ogiske hjælpemidler?
onsnedsættelse og give en bedre
livskvalitet.

Barrierer i system og lovgivning
I dag har vi en lovgivning, som skal
kompensere borgeren for funktionsnedsættelsen, så man kan
fungere på lige fod med andre borgere. Det er et godt udgangspunkt
for at tænke i nye teknologiske
løsninger, som kan give borgeren
et bedre liv. Men lovgivningen og
systemets indretning rummer også
barrierer. Fx betyder begrebet ’billigst egnet’ i hjælpemiddelreglerne,
at der ofte er et fokus på den løsning, som er billigst her og nu og
for den kommune, som skal have
budgettet til at balancere, og fokus
er ikke altid på borgerens situation
fem, ti eller femten år frem.
Sværere er det, hvis
de fordele,
der op-

nås, er svære at måle på, fx ved at
borgeren får en højere livskvalitet
eller får et mindre behandlings- og
hjælpebehov, end man ellers ville
have haft. Det handler om, at vi
skal blive bedre til at se mennesker
i et livslangt perspektiv, og det
kræver ofte, at man sætter ind med
en hjælp, der som udgangspunkt
kan være dyrere, men til gengæld
er en besparelse på længere sigt.

Investering i fremtiden er et
fælles ansvar
Vi får fra tid til anden henvendelser fra medlemmer, som oplever, at
de ikke kan få bevilget de dyrere
eller nye højteknologiske løsninger,
netop fordi der fokuseres på billigste her-og-nu- løsninger.
Det kan i det nuværende system

være svært for den enkelte kommune at tænke langsigtet og finde
finansieringen til at investere i det
enkelte menneske. Derfor mener
forbundet, at der er behov for, at vi
både lands- og lokalpolitisk og på
tværs af sektorer kigger nærmere
på, hvordan vi i fællesskab kan løse
udfordringen.
Vi ved, at der med en ændret befolkningssammensætning kommer
flere borgere, som får et hjælpebehov, og vi ved samtidig, at der kommer flere og flere højteknologiske
løsninger, som kun kan komme i
spil, hvis vi tænker langsigtet og
finder fælles løsninger på, hvordan
vi kan investere i fremtiden. Hvis vi
for alvor skal profitere af den teknologiske udvikling, så skal vi have
et større politisk fokus på at sikre,
at systemet og lovgivningen følger
med udviklingen, og her er der stadig et stykke vej til målet.
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Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Handicapparkering i Axel Towers
fungerer kun, hvis du har en hjælper med
Tivoli har indgået en rabataftale til tre parkeringshuse i
nærheden af Tivoli. Pladserne i Axel Towers er gode og
store, men selve brugen af anlægget kræver en hjælpende
hånd fra en person, der kan gå

D

U KENDER DET sikkert, du
skal i Tivoli, og du glæder
dig, men hvor skal du parkere? En mulighed er Axel Towers parkeringsanlæg, og hvis du har
årskort til Tivoli, får du 15 % rabat, og
hvis du har et Guldkort, får du 50 %
rabat på parkering, da Tivoli har indgået en aftale med parkeringsfirmaet
APCOA, der gælder i hele 2018.
De tre parkeringshuse, som
indgår i aftalen, er Axel Towers,
parkeringshuset ”Sagahus” på Vesterbrogade og parkeringshuset i
Nyropsgade, men Axel Towers er
det, der er tættest på. APCOA har
også to andre parkeringsanlæg i
nærheden på Kalvebod Brygge og
ovenpå Imperial-biografen, men de
to sidstnævnte steder indgår ikke i
Tivolirabat-aftalen.

Test af handicapparkeringspladser
Handicap-nyt er taget på visit i
Axel Towers parkeringsanlæg sammen med Sven A. Knudsen, som er
elkørestolsbruger og har en stor og
høj handicapbus med lift i den ene

side, og Jens Petersen, som bruger
manuel kørestol og har en mindre
bil uden lift. Og ganske rigtigt er der
fire store parkeringspladser i Axel
Towers, som er meget velegnede
til store handicapbiler med lifte, da
der er god plads. Der er en frihøjde
på 250 cm, og pladserne ligger til
højre, når man har kørt ned af rampen til anlægget. Der er også fire
mindre handicapparkeringspladser
med en fri højde på 210 cm. Desværre er selve billetautomaten
ikke til at nå fra en kørestol, så her
må en hjælper træde til. Heldigvis
kan man betale via en app på sin
mobiltelefon samt forlænge sin parkeringstid, og appen er på mange
måder smart, synes Jens Petersen.
Døren, ud til den gang hvor elevatoren befinder sig, er tung, men
med en hjælper til at åbne døren,
så går det, men hvad værre er, så
er elevatoren, der kører op til gadeplan, er meget lille. En person i
elscooter kan få problemer med at
være i elevatoren. Sven A. Knudsen
kan lige være i den, mens Jens i sin
manuelle stol godt kan være der.

Når man skal tilbage til sin bil efter
fx en tur i Tivoli, så skal man af sikkerhedsgrunde indtaste sin nummerplade på en touch skærm, men den
sidder i 137 cm højde. Så også her
må en hjælper træde til. ”Anlægget
kan kun benyttes, hvis du har en
hjælper med,” konkluderer Sven og
Jens samstemmende, og det ærgrer
dem, da ikke alle, der kører i handicapbiler, har en hjælper med sig.
Efter rundvisningen vil Sven A.
Knudsen kontakte Københavns Kommune for at få opklaret, hvorfor kommunen har givet byggetilladelse til
betjeningsanlæg, der ikke overholder Bygningsreglementet.

Sven der kører i en høj bil oplever ofte, at
han ikke kan parkere i P-huse, da frihøjden er for lav. Så dette anlæg begejstrer
ham på det punkt. Foto Bente Rødsgaard.

Axel Towers ligger tæt
på Tivolis hovedindgang. Pressefoto Christoffer Sandager.

Jens Petersen viser, at betjeningsanlægget ikke duer til kørestolsbrugere.
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Af Mads Stampe

Kom på Stranden – der kan du
komme i vandet uden problemer
Dansk Handicap Forbunds fristed i Charlottenlund nord for København, Stranden, slog i april dørene op til en ny sæson. Det skete i
helt nye og flotte rammer, der giver mulighed for direkte vandadgang i kørestol

D

A DANSK HANDICAP
Forbund fik overrakt et
grundstykke med direkte
adgang til Øresund af
hr. A. P. Møller for mere end 50 år
siden, var det med et ønske om at
skabe et sted, hvor personer med
bevægelseshandicap kunne nyde
solen og vandet, uden at have omverdenens øjne hvilende på sig. Det
skulle være et fristed, hvor forbundets medlemmer og deres familier
kunne komme og slappe af og nyde
hinandens selskab, uden at føle sig
i vejen eller forkerte.
Da Stranden åbnede for sæsonen 2018 var det i nye rammer, og
selvom værdierne omkring brugen
af Stranden fortsat er de samme,
som de var for 50 år siden, så er
mulighederne for at bruge stedet
for Dansk Handicap Forbunds medlemmer blevet markant forbedrede.
Med støtte fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har
udendørsarealerne på Stranden
gennemgået en kæmpeforandring
og renovering, som blandt andet
betyder, at man nu kan komme i
vandet i Øresund direkte via en
rampe, og der er blevet indkøbt to
speciallavede saltvandskørestole
til formålet. Det fortæller direktør
i Dansk Handicap Forbund Jens
Bouet, som har stået i spidsen for
byggeprocessen.
”Vi er rigtig glade for det tiltag,
for det betyder, at brugerne af
Stranden, som sidder i kørestol,
får meget nemmere ved at komme

i vandet. Vi har også fået ny lift
på badebroen, men der vil være
nogen, som synes, det er grænseoverskridende at blive hejst ned i
vandet via en lift, og de vil nu have
mulighed for at bruge saltvandskørestolene,” siger han.
Ud over saltvandskørestolene er
hele området blevet anlagt med
stier i beton, så kørestolsbrugere
let kan komme rundt. Området er
desuden blevet opdelt i flere små
kroge, hvor medlemmer og deres
gæster kan komme og nyde lidt
privatliv.
”Det er et oplagt sted at tage familien med og nyde nogle hyggelige timer. I Strandens café er der rig
mulighed for både at købe sig en
lille forfriskning eller noget frokost,
som sælges til absolut rimelige
priser, som alle kan være med på,”
fortæller Jens Bouet.
Stranden er efter ombygningen
blevet lukket af, og det er nødvendigt med enten gæstekort eller
medlemskort til Stranden for at
få adgang. For at få et Strandkort,
skal man være medlem af Dansk
Handicap Forbund. Medlemskab
af forbundet og strandkort koster
omkring 500 kroner om året, og
gæstekort kan købes fra gang til
gang, hvis man har venner eller
familie med.
”Stranden er unik på den måde,
at vi lægger en ære i, at der skal
være plads til forskellighed, og
alle skal kunne færdes på området
uden at føle sig overbegloet. Sådan
har det været siden begyndelsen,

og
det
ændrer
de nye
rammer
ikke på. Det er
tvært imod blevet skærpet med de
nye indgangsforhold, at Stranden
er et specielt sted, hvor man skal
respektere hinanden,” fortæller
Jens Bouet, der dog understreger,
at alle medlemmer kan købe sig
adgang til området.
”Når man er medlem af forbundet og har et strandkort er man
mere end velkommen, og vi glæder
os til at tage imod alle de nye, der
kommer. Det er altid en fornøjelse
at se den stemning, der er på
Stranden, og jo flere, vi er om at
skabe den, jo bedre er det,” konstaterer han.
Interesserede kan læse mere om
Stranden og de arrangementer, der
foregår på stedet i løbet af sommeren på Dansk Handicap Forbunds
hjemmeside: https://danskhandicapforbund.dk/da/afdelinger/
medlemstilbud/stranden/ eller på
Strandens facebookside: https://
www.facebook.com/StrandenDHF/.
Her kan du også finde kontaktoplysninger på forpagterne fra Snowdrop Catering.
Stranden havde officielt indvielse den 12. juni efter bladets
deadline, vi har planlagt at lægge
billeder fra arrangementet på forbundets hjemmeside efter indvielsen.
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UDFLUGTSMÅL

Af Bente Rødsgaard

SKRØBELIG
SKØNHED FOR ALLE

Pressefoto af tilbygningen, som både er over og under jorden.

I 2015 åbnede CLAY i Middelfart. Danmarks eneste museum for keramik, og det er afgjort et besøg værd, også for
kørestolsbrugere

H

ANDICAP-NYT ER TAGET
til CLAY i Middelfart på
en smuk dag i maj og har
inviteret Gitte R.R. Nielsen
i elkørestol og Jesper Haarslev i manuel kørestol med på besøget. De er
begge aktive i Dansk Handicap Forbund i Middelfart, og det er første
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gang, at de besøger museet, så de
er lidt spændte.
Museet ligger i en lille park og
består af to bygninger. Den gamle
bygning var oprindeligt et enkesæde tilknyttet Hindsgavl Slot, men
i nyere tid indtil 1991 var det et
pensionat. I 1994 åbnede Grim-

merhus Keramikmuseum i bygningen på foranledning af en gruppe
danske keramikere, og i 2015, da
den nye tilbygning stod færdig,
skiftede museet navn til CLAY. Museet har skiftende udstillinger og
ejer en stor samling af keramik og
50.000 stykker porcelæn fra Royal
Copenhagens fabrik.
Den oprindelige bygning er fredet, og gående kan benytte hovedtrappen. Kørestolsbrugere skal køre
om på siden af bygningen, hvor der

er et rampeforløb, og trykke på en
knap for døråbning. Man kan ikke
selv åbne døren, da personalet skal
lukke den op indefra. Vel inde er
der en velfungerende elevator, som
kan bringe brugerne op i den gamle bygning og ned til den nye bygning. Den gamle bygning rummer
butik, billetsalg og en café, som
har en skøn udsigt til parken. Der
er dørtrin flere steder, men de er
fredede, men både Gitte og Jesper
kan forcere dem. Kun et enkelt sted
kan Gitte i sin elstol ikke komme

Det gamle enkesæde
er fredet og rummer
café og butik.

ind, da døråbningen er for smal og
dørtrinet for højt, men det synes de
begge er ok, da det også er vigtigt
at passe på kulturarven.

God plads til at bevæge sig
rundt
Overalt er der niveaufrit i den nye
bygning, som rummer skiftende udstillinger. ”Skatkammeret” viser et
udsnit af det kongelige porcelæn,
som museet har, og her er også en
foredragssal og handicaptoiletter.
På noget af turen rundt ledsages vi

af gæstearrangementschef Helle
Tengstedt, som har været ansat i
13 år, og som kender museet ud og
ind. Ifølge hende krævede den nye
bygning stor ingeniørkunst, da den
gamle bygning skulle stå på pæle,
mens man gravede otte meter ned
og sjovt nok i ler. Den nye bygning
er finansieret af fonde og har kostet 60 mio. kr. En arkitektkonkurrence blev udskrevet og bygningen
blev valgt, da den var mest diskret,
dog var der i det oprindelige forslag mere beton, men det måtte

Svært at se noget
enkelte steder.

Kørestolsbrugere skal
ned af en rampe på
siden af bygningen.
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ændres, da et keramikmuseum
selvfølgelig skal være beklædt med
tegl.
Gitte R. R. Nielsen og Jesper Haarslev kører rundt sammen og ser
på keramik og porcelæn, flere af
tingene kunne de godt tænke sig
at få med hjem lige fra keramikfade
til stel. Netop fordi det er skrøbelige sager, er de glade for, at der er
dejlig meget plads at køre rundt på,
og at der er luft mellem tingene.
”Den gode plads gør, at man rigtig
kan sanse både rummet og kera-

mikken,” siger Jesper Haarslev. Et
sted i udstillingen hænger en hylde
med keramik dog for højt, synes de.
Gitte kan hæve sin stol og Jesper
kan hæve sin krop op fra stolen
med armene, den hylde kunne godt
være sat lidt længere ned, synes
de. Rundt om i museet er der opsat
stole, så gangbesværede kan hvile
sig undervejs.
Handicaptoiletterne er delvist ok,
dog ærgrer et puslebords placering
og en spand til brugte papirservietter dem, da begge dele tager

for meget plads. ”Men det er dog
kun detaljer,” siger Gitte og de understreger begge, at de små kritikpunkter undervejs ikke skygger for
den positive helhedsoplevelse.
Vel ude igen ved handicapparkeringspladserne konkluderer de, at
det har været en dejlig oplevelse,
og de vil opfordre alle, der interesserer sig for keramik, kongeligt
porcelæn og ny arkitektur, til at slå
et smut forbi.
Læs mere om museet på https://
claymuseum.dk/
På et keramikmuseum er handicap
parkeringsskiltene naturligvis i keramik!

Skatkammeret rummer et udpluk af
den store samling af porcelæn fra
Royal Copenhagens fabrik.
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Foreningens formål er
at vartage interesser
for stomi- og reservoiroprerede personer, samt personer med
sygdomme der kan føre til anlæggelse af
stomi/resorvoir. Læs mere på www.copa.dk
Stomiguiden er for dig,
der er ung - og som
søger information omkring livet med stomi.
Der er på stomiguiden et stort fokus på de
mere dagligdags aspekter i det at have
stomi.

-altid lave priser!

www.harald-nyborg.dk
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KURVE FRA GHANA

D

ANSK HANDICAP FORBUND sælger kurve fra
Ghana, de er flettet af
elefantgræs efter den
kunsthåndværk-tradition, området
Bolgatanga er berømt for. Hanken
er betrukket med gedeskind. Alle
kurve er unikke, så ingen er ens.
Kurvene er flettet af folk i det
nordlige Ghana, der alle har et handicap. Når kurvene er solgt i Danmark, går overskuddet tilbage til
Ghana og bliver brugt til at indkøbe
kørestole og tricykler til mennesker
med handicap. Kurvefletterne er
uddannet gennem et af Dansk Handicap Forbunds ulandsprojekter,
der køres ved frivilligt arbejde.
Se mere på vores hjemmeside:
http://danskhandicapforbund.dk/
da/uland eller Facebook: Good BasketDK.

