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BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE.
vi kan hjælpe!

”Hos Handicaphjælpen ApS sætter vi en ære i at sammensætte teams som
opfylder brugerens ønsker, krav og forventninger til at få dagligdagen til at
fungere optimalt.
Vi kan tilbyde fuld administration af din BPA (hjælperordningen), hvilket vil
sige ansættelse af hjælpere, planlægning af vagter, oplæring ved ansættelse
af nye hjælpere, vikardækning ved sygdom og ferie og lønadministration.
Hos Handicaphjælpen ApS ved vi, at når du som bruger skal
have hjælpere til at arbejde for dig i dit eget hjem, betyder
det store ændringer i din hverdag og dit liv. Derfor
er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde, så vi ud
fra dine behov og ønsker kan finde hjælpere,
som svarer til dine krav og forventninger.”
Hos Handicaphjælpen er vi parate til at
hjælpe dig som bruger uanset hvilke
handicap du har.
Husk du er altid velkommen til at ringe og
helt uforpligtende høre nærmere om
hvad vi kan tilbyde.
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”Det er ikke nemt at drive
en interesseorganisation
i disse år, og derfor har vi
valgt en direktørprofil,
som netop vil gå nye veje.”

I dette blad vil du kunne læse om, at
vi i Dansk Handicap Forbund har fået ny
direktør. Det er ikke nemt at drive en interesseorganisation i disse år, og derfor
har vi valgt en direktørprofil, som netop
vil gå nye veje. Hvis vi i fremtiden skal
spille en rolle som en stærk organisation
i det civile samfund, så skal vi turde
imødegå vores udfordringer. Det vil vores nye direktør ved målrettet at gå nye

veje og fx bygge partnerskaber med den
private sektor.
Du vil også kunne læse en livsbekræftende artikel om Zakaria, der er
kørestolsbruger og har valgt at kaste sig
ud i et udfordrende universitetsstudium
på trods af modstand fra kommunen.
Endelig er der en artikel om velfærdsteknologi, hvor Maria har taget en anden
udfordring op – nemlig at åbne sit hjem
for velfærdsteknologien. Alt det, som
vi måske er lidt bange for og tænker: Er
det nu også anvendeligt? Det har Maria
kastet sig ud i.
Netop fordi verden og virkeligheden
rundt om os hele tiden forandrer sig, så
skal vi turde prøve noget nyt. Og det er
ikke altid nemt. Jeg tænker nogle gange,
at nu går det lige stærkt nok. Og i mit
stille sind tænker jeg endda: Skal vi ikke
lige slå bremsen lidt i? Men så ser jeg
op på maleriet af Pastor Hans Knudsen,
som lagde grundstenen til Samfundet og
Hjemmet for Vanføre og dermed åbnede
op for ligestilling og organisering af
mennesker med handicap i Danmark. Så
tænker jeg: Gad vide, hvordan pastoren
ville agere, hvis han levede i 2014? Jeg
tror, at han ville sige, at vi aldrig skal
være tilbageholdende med at prøve nye
veje. Han var i sin tid den første store
sociale entreprenør i Danmark, som
gjorde noget helt nyt. Et arbejde, som vi
i dag kan være meget taknemmelige for
at bygge videre på.
At gå nye veje er ikke altid nemt, men
det bringer os videre imod forbundets
mål – et liv med lige muligheder.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Nekrolog
Tidligere social- og finansminister

Foto: Brian Mouridsen.

Palle Simonsen døde 16. april efter
en hjerneblødning. Palle blev 80 år.
Ingen, der har mødt Palle Simonsen,

pENGEBY

kunne efter mødet være i tvivl om,
hvor fantastisk og helt et menneske
Palle var. Man var aldrig i tvivl om, på
hvis side han stod. Palle var utrættelig
i sin kamp for et anstændigt, respektfuldt og værdigt menneskesyn.
Palles enkle klare budskab var, at
de mennesker, som må leve med de
største og sværeste udfordringer, har
et særligt krav på samfundets støtte
og hjælp. I sine 17 år som formand
for Vanførefonden (1991-2008) fik
mange mennesker med handicap en
støtte og opmærksomhed, som betød uendeligt meget for dem.
Med Palle Simonsens død har handicapområdet mistet en særdeles
sjælden personlighed og frontkæmper, som vi kommer til at savne.
Æret være Palle Simonsens minde.
Landsformand Susanne Olsen

VED
du, at?

Odense Universitetshospital vil være
tryksårsfrit inden
udgangen af 2014.
Hospitalet har investeret i
to sensorlagner udstyret med mikrosensorer, der løbende overfører data til en
computerskærm. På skærmbilledet ses
et stiliseret farvebillede af de steder på
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Et spil lærer mindre børn om begrebet penge.

Pe nge by
– en by for dit barn eller barnebarn

Det kan være svært for børn at

let henvender sig til de 5 – 9 årige,

lære eller forstå, hvad penge er.

det kan spilles privat, men der er

Nogle børn tror måske, at penge

også tilknyttet undervisningsmate-

er noget, man bare har, og det kan

riale henvendt til lærere, der under-

være svært for mange forældre og

viser i Folkeskolens yngste klasser.

bedsteforældre at forklare, hvad

Det er Danske Bank, som står bag

penge reelt er, og hvor de kommer

spillet. Pengeby.dk er blevet vur-

fra. Med et gratis computerspil ved

deret af en række eksperter for at

navn Pengeby er der hjælp at hen-

sikre, at hjemmesiden passer til

te. Voksne og børn kan bruge det

målgruppens alder og udviklings-

sammen, og barnet kan lære noget

niveau. Hjemmesiden gør ikke brug

om, hvordan man tjener penge, pri-

af bankens logoer eller henviser til

oriterer penge og sparer op, så man

bankens produkter. Du finder spillet

kan købe det, man ønsker sig. Spil-

på http://www.pengeby.dk

patientens krop, der er udsat for tryk, så
man kan handle hurtigt og ændre patientens lejring i sengen. Resultaterne er
allerede gode. (Kilde: Odense UniversitetsHospitals hjemmeside).
Dansk Handicap Forbund var med på
Folkemødet i Allinge på Bornholm i juni
måned. Folkemødet er stedet, hvor poli-

tikere fra alle niveauer mødes på kryds
og tværs med interesseorganisationer
og repræsentanter fra alle sektorer. I
år havde forbundet fravalgt at have en
stand og forsøgte i stedet at få fokus
på menneskesyn og mennesker med
handicap ved at omdele informationsmateriale rundt om på pladsen.

Ledsagemulighed
på bondegårdsferie
Lundens Bondegårdsferie
i Sønderjylland tilbyder nu ledsageordning for mennesker med særlige
behov. Idéen er opstået, da ejerne Elisabeth og Regin Hansen gennem flere
år har oplevet en efterspørgsel på en
sådan ordning fra gæsterne.
”Vi oplever, at mange familier
med familiemedlemmer med handicap til tider har brug for aflastning
i en kortere eller længere periode.
Vores ledsageordning åbner op for
gæsternes ønske om aflastning og

Ledsageordningen kan aftales på

Lundens Bondegårdsferie råder

gør det nemmere for familier med

timebasis, og priserne starter fra 125

over fire ferielejligheder, hvoraf to er

handicap inde på livet at holde ferie

kroner per time. Denne pris skal læg-

handicapvenlige.

på lige fod med andre familier,” udta-

ges til leje af hytte, som beløber sig

ler Elisabeth Hansen.

til 5.600 kroner for en uge.

Læs mere på
www.lundensbondegaardsferie.dk

Supermarkeder og parkeringspladser
Dansk Handicap Forbund (DHF) har fået oplyst af medlemmerne, at der
flere steder i landet er problemer med handicapparkeringspladser og supermarkeder. Om vinteren er der ringe snerydning på handicappladserne, og i
forårs- og sommermånederne bruges de ofte til krukker, jord og planter.
Derfor har DHF henvendt sig til ledelserne af landets store supermarkedskæder og anmodet om, at de enkelte supermarkeder skal huske på at holde
handicapparkeringspladserne frie. Flere supermarkeder har reageret positivt
på henvendelsen, og fx Rema 1000 har brugt vores brev i deres nyhedsbrev,
som udsendes til deres ansatte.

Tegnsprog er blevet anerkendt som
selvstændigt sprog. Det betyder, at
tegnsprog får sin egen afdeling under
Dansk Sprognævn, og der skal laves
regler for sproget, ligesom man kender
fra talte sprog. Afgørelsen blev stemt
igennem af et enigt Folketing i maj
måned.

Stig Langvad er genvalgt som formand for
Danske Handicaporganisationer (DH), og
han går således ind i sit 15. år som formand
for DH. Stig Langvad er også med i Dansk
Handicap Forbunds hovedbestyrelse.
Kommunerne sparer, og det går ud over
mennesker med handicap, da deres mulighed for at komme på ferie forringes. Det

har fået et bosted i Fredericia til at gå nye
veje for at sikre, at beboerne kommer på
ferie. Bostedet har startet et samarbejde
med et bosted i København, hvor fire af
beboerne bytter bolig i en periode i sommerferien. De beboere, der bliver hjemme,
skal så agere guider for feriegæsterne de
to steder, og dermed får alle en anderledes
oplevelse i ferien. (Kilde www.dr.dk)
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Ny sekretariatsmedarbejder
Den 1. april fik Dansk Handicap Forbund ny sekretariatsmedarbejder, som skal arbejde med medlems-

Som ny medarbejder i Dansk Handicap Forbund ser hun frem til at arbejde hen mod

administrationen og skrive referater fra fx forret-

en forenkling af medlemssystemet, og

ningsudvalgsmøder. Majbritt Bøge Roland Larsen

hun glæder sig til at hjælpe medlem-

er uddannet cand.scient.soc. i EU og internatio-

merne med de problemer, de måtte

nale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet

opleve hen ad vejen. Hun ser desuden

(RUC) i 2010.

frem til at møde de delegerede på DHF-

Det sociale aspekt har altid fyldt meget hos Majbritt – både i arbejdet på den danske ambassade i
Indonesien, hvor hun arbejdede under sine studier,
og i rollen som mentor for arbejdsløse unge

kongressen i uge 42.
Majbritt Bøge Ronald Larsen er 40 år og
gift med en slagter. Hun bor på Nørrebro i
København.

i Roskilde. Majbritt har desuden arbejdet mange år på et af Københavns
ældste værtshuse, Pinden på
Vesterbro i København.

Majbritt Bøge Ronald Larsen
er ansat i administrationen
på hovedkontoret.
Foto: Bente Rødsgaard.

Ny direktør i Dansk Handicap Forbund
Den 15. maj sagde Dansk Handicap Forbund (DHF) goddag
til Jens Bouet, som tiltræder som ny direktør efter mange
års arbejde i dansk erhvervsliv.

Jens Bouet er
ny direktør i
Dansk Handicap
Forbund.

Under overskriften ”Forretningsudvikling” har Jens
Bouet styret en lang række virksomheder og organisationer ud af svære tider og gennem store udfordringer.
Om arbejdet i Dansk Handicap Forbund fortæller
Jens, at han ser frem til at bruge sine evner på en lidt
”I mange år har jeg brugt mine evner på at hjælpe virksomheder til at generere et større overskud eller på anden
måde hjulpet dem til at optimere deres organisation. Det vil
jeg nu kanalisere hen mod nogle mennesker, som har brug for
det, og det ser jeg frem til,” siger han.
Som ny direktør vil Jens kaste boldene op på ny og
blandt andet fokusere kræfterne på at gøre mere af
det, som organisationen i forvejen er god
til. Og så skal DHF i højere grad være
proaktive på eventplanlægning og
PR-aktiviteter. Alt sammen for at
skabe større værdi for medlemmerne af DHF.
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Foto: Mads Stampe

anderledes måde, end han har været vant til tidligere.

Foto: Kristian Kristensen / www.fotovaerk.dk

Lea Stigel Nielsen
glæder sig til at tage
formandsudfordringen i UK på sig.

Ny informationsmedarbejder
Mads Stampe er 28 år og startede den 2. maj som informationsmedarbejder. Han er uddannet journalist fra Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole i
Århus. Han har tidligere arbejdet for forbundet og er medfor-

Ny formand i UK
Ungdomskredsen (UK) i Dansk
Handicap Forbund (DHF) har fået ny

som hun gerne så tættere bånd til.
”De seneste år har vi set et tættere

formand. Den 22. marts afløste Lea Sti-

samarbejde mellem Ungdomskredsen

gel Nielsen den tidligere formand i UK

og hovedkontoret i DHF. Det skal vi

Lasse Myrup. Hun indtager formands-

selvfølgelig fortsætte med at udvik-

posten efter mange år som menigt be-

le,” siger Lea Stigel Nielsen.

styrelsesmedlem og næstformand i UK.
Lea Stigel Nielsen er 26 år og ar-

Derudover vil Lea arbejde for, at UK
bliver selvfinancierende i højere grad

bejder til dagligt som socialrådgiver i

end i dag. Øget synlighed i den of-

Københavns Kommune. Hun har tidli-

fentlige debat står også højt på priori-

gere arbejdet i DHF’s rådgivnings- og

teringslisten, og det skal blandt andet

bisidderteam, og hun har derfor stor

ske gennem arrangementer og øget

indsigt i det daglige arbejde i DHF,

oplysning om handicapsagen generelt.

Ny formand i RYK
Torben Bach Holm er valgt som ny formand i RYK. Det skete på RYKs generalforsamling i maj måned. Torben Bach Holm kommer fra en post som næstformand i RYK, og han afløser Lotte Tobiasen, som har siddet i bestyrelsen i fem
år og været formand.
Torben Bach Holm havde dog aldrig drømt om, at han selv skulle sidde i
formandsstolen, og det har aldrig været en ambition hos ham. Det skyldes
ikke mindst hans helbred, som på mange måder sætter grænser for, hvad man
bør forvente af ham som formand.
Til Handicap-nyt fortæller han, at hans muligheder på
nuværende tidspunkt ikke rækker længere end til
blot at holde hjulene i gang og sikre, at foreningen
kan løfte arven fra tidligere formand Lotte Tobiasen, og derfor har han da også allerede meldt
ud på Facebook, at der er brug for, at foreningens
medlemmer står sammen og løfter i flok.
RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund. Læs mere om RYK på side 45.

ger på forbundets hjemmeside.
Rejseguiden er en hjælp til at
finde et rejsemål, og den giver
gode råd til, hvad man skal huske, når man fx skal ud at flyve,
når man er kørestolsbruger.
Mads kommer fra en stilling
som kommunikationsmedarbejder i Danmarks Rederiforening.
Hans arbejdsopgaver er at
skrive artikler til Handicap-nyt
samt noter og artikler på Facebook og hjemmesiden. Især
sidstnævnte glæder han sig til
at forny og videreudvikle.
Fritiden går med familieliv.
Han har en søn på otte måneder
og skal giftes til august i Silkeborg, hvor han og kæresten
begge kommer fra. Til dagligt
er det dog Amager, der danner
rammen om den unge familie.
Mads
Stampe er
ny informationsmedarbejder i Dansk
Handicap
Forbund.

Foto. Jeppe Kerckhoffs.

udvikler sig. Men han bilder sig ikke ind, at han

fatter til Rejseguiden, som lig-
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Indlæggelser på hospitaler giver risiko for infektioner
på grund af spredning af bakterier, som har gode vilkår, hvor
mange mennesker færdes. Antibakterielle kontakter kan
være med til at undgå smittespredning, viser test fra Rigshospitalets Infektionshygiejniske Enhed. ”Den antibakterielle
belægning virker hurtigt og effektivt på en række sygdomsfremkaldende bakterier, som overføres via hænderne. Kon-

Bakteriedræbende
stikkontakter kan
bekæmpe infektioner
på hospitaler
Kommunerne tvinges til at rette ind,
når det gælder BPA
En afgørelse fra Ankestyrelsen kan
bremse en kedelig tendens i landets kommuner. Gennem den sidste tid har Dansk
Handicap Forbund oplevet, at medlemmer
i stigende grad kommer til forbundet, da
de pludselig oplever problemer med bevillingen af deres Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA) ordning.
Og selvom afgørelsen ikke har principiel
betydning, så vil den alligevel kunne få stor
betydning for forbundets medlemmer.
I en spritny afgørelse fra Ankestyrelsen
bliver det slået fast, at kommuner skal
have en særlig begrundelse til pludselig
at ændre vilkårene for en BPA-ordning,
som allerede er bevilget.
Kommunen skal altså med andre ord
konkret kunne forklare, hvorfor behovet
efter deres opfattelse pludselig er blevet
mindre, og BPA-bevillingen er blevet frakendt.
Det betyder, at kommunen skal fremlægge oplysninger, som understøtter, at
borgeren har mindre brug for BPA-ordningen end tidligere.
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takterne dræbte flere af bakterietyperne allerede inden for
15 minutter,” siger Leif Percival Andersen, Head of Infection
Control på Rigshospitalet. Ifølge testen ses stor effekt på en
lang række mikroorganismer heriblandt E Coli og visse typer
af stafylokokker, streptokokker og salmonella. Belægningen
er udviklet af Schneider Electric og kan bruges på Lauritz
Knudsen kontakter. Firmaet håber på, at få belægningen udbredt både i Danmark og i udlandet.

Få avisen
direkte
i øret
1. april 2014 udgav Berlingske
Danmarks første lydavis. Syv dage
om ugen får mennesker, der af en
eller anden grund har svært ved at
læse eller bladre i en avis, nu mulighed
for at høre avisen. Lydavisen udkommer i
samarbejde med Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, Nota, der også
står for lydudgaven af Handicap-nyt.
Har man abonnement på Berlingskes E-avis følger lydavisen gratis
med, men alle de 60.000 brugere, der i forvejen er tilknyttet Nota,
kan også høre Berlingske ganske gratis.
Papiravisen forvandles til en fem-seks timer lang lydavis, som
man kan vælge at høre i sin helhed eller i udvalgte dele, og som kan
streames til web, smartphones og tablets.
Kulturminister Marianne Jelved er glad for muligheden: ”Jeg er
glad på brugernes vegne, men jeg er også glad på hele samfundets
vegne. Det styrker vores fællesskab og vores demokrati, når alle har
adgang til den samme aktuelle viden. Lydavisen er endnu et skridt på
vejen til at fjerne de barrierer for mennesker med handicap, som vi
gennem FNs handicapkonvention har forpligtet os til at arbejde for.”
Solveig Skovgaard Andersen

Nivågaard
Museum
Nivågård ligger i Nordsjælland og er
et lille og overskueligt kunstmuseum.
Kunstværker fra de seneste 500 år er
repræsenteret på museet. Museets
permanente samling består af værker
fra renæssancen, barokken og den danske guldalder, og der er især tre genrer,
der dominerer, nemlig portrættet, landskabsmaleriet og det religiøse motiv.
Her kan man fx se værker af Giovanni
Bellini, Lucas Cranach den ældre og Pieter Breughel den yngre og Rembrandt.
Museet fik i 1999 stjålet to værker af
Rembrandt og Bellini ved et kunstkup,
der satte fokus på den mangelfulde
sikkerhed på stedet. Siden kom værkerne tilbage igen. Kuppet gav stof til
den danske film Rembrandt.
Nivaagaards Malerisamling er stiftet af godsejer Johannes Hage, der i
1908 overdrog sin private kunstsamling til offentligheden som en selv-

En særudstilling på Museum Nivaagaard sætter fokus på vejen
som motiv. På udstillingen kan man blandt andet se et maleri
af J. F. Willumsen - Gade i Alora 1889. Foto Pernille Klemp.

ejende institution. I 1989 fik museet
af danske guldaldermalerier af fx

kan man se ”Vejen. Et motiv i kunsten

C.W. Eckersberg og Christen Købke.

gennem 400 år.” Læs mere om mu-

er også en café og en park omkring

Hvert år er der også særudstillinger.

seet på www.nivaagaard.dk eller ring

museet. Museet har også en samling

Fra den 10.april og til den 24. august,

på tlf. 49 14 10 17.

en tilbygning.
Der er tilgængeligt i museet, og der

Gangdistancekrav fjernet fra
hjemmeside i Varde Kommune
Kan du gå 100 meter, så kan du ikke få han-

borg fjernede hurtigt gangdistancekravet

dicapkørsel! Denne regel dukkede op i flere

fra deres kommunale hjemmesider efter

kommuner, og derfor gik Dansk Handicap

henvendelse fra statsforvaltningen, og Varde

Forbund til statsforvaltningerne med eksem-

Kommune har også slettet kravet.

Foto: Colourbox.

pler fra Varde, Vordingborg og Randers Kom-

Medlemmer og lokalafdelinger opfordres

mune. Alle tre kommuner bedyrede i deres

hermed til at holde øje med deres kommu-

svar til statsforvaltningerne, at de bevilger

ners hjemmesider for at se, om der dukker

handicapkørsel efter loven og vurderer alle

nye hjemmestrikkede og ulovlige regler op,

ansøgere individuelt. Randers og Vording-

som berører mennesker med handicap.
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Velfærdsteknologi

Af Mads Stampe Fotos: Søren Osgood

Det handler
om frihed til
at leve

Jonstrupvang-Bebyggelsen er frontløber, når det kommer
til velfærdsteknologi til mennesker med handicap. Det sidste års tid har personalet og beboerne på stedet arbejdet
hårdt på at gøre drømme til virkelighed

D

et startede som drømme
på et stykke papir, da bostedet Jonstrupvang uden
for København for et års
tid siden spurgte sine beboere til
deres ønsker for fremtiden. Nærmest
enstemmigt lød drømmene på større
frihed i hverdagen. Det er nu en realitet for et par af beboerne, og håbet
om at indfri flere beboeres drømme
om frihed lever i bedste velgående.
Velfærdsteknologi og omverdenskontrol har leveret svarene på Jonstrupvang, og nye innovative idéer
har set dagens lys, og det nyder Ma-
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ria Hjulmann Petersen godt af. Med
et tryk på en knap kan hun fx se sit
klædeskab åbne sig og sit tøj komme til syne, så hun nemt kan komme
til det og vælge dagens klæder.
”Det har gjort min hverdag meget
lettere, og det betyder, at jeg selv
kan ordne nogle ting, som jeg før
skulle have hjælp til. Det gør mig i
højere grad fri af personalet her på
stedet,” fortæller en glad Maria.

Chip under kørestolen
Maria Hjulmann Petersen er 33 år og
har boet på bostedet Jonstrupvang

i to år. Som den ene af to beboere
på stedet er hun blevet udvalgt til at
afprøve en række nye velfærdsteknologiske tiltag, som skal give beboerne
mulighed for at klare flere ting selv.
Et af tiltagene er en chip under
kørestolen, som genkender Maria, når
hun kommer hjem, og åbner døren
ind til hendes lejlighed automatisk.
Inde i varmen i lejligheden ligger en
tablet klar på bordet, og med den
kan Maria så let som ingenting åbne
terrassedøren, trække gardinerne til
og fra og fiske sit tøj ud af skabet.
Det er virkelig nemt, og Maria er tydeligt glad for tiltagene.
”Der er mange af beboerne her
ude, der er misundelige på mig. De
vil også have installeret sådan nogle
ting i deres lejligheder,” fortæller
Maria, mens døren ind til lejligheden
automatisk lukker bag hende.

Maria kan selv
trække gardinerne til og fra,
når hun fx skal
i seng om aftenen, eller om
morgenen, når
hun skal op.

Velfærdsteknologien
på Marias værelse
betyder, at hun nu
selv kan vælge sit tøj
om morgenen.

Skaber skæve løsninger
For et års tid siden, havde verden
endnu ikke set en chip under kørestolen, som kunne åbne døren til
Marias hjem.
Denne teknologi er nemlig udtænkt og udviklet af beboerne og
personalet på Jonstrupvang, og spørger man forstanderen på stedet, Kim
Norup Frederiksen, er det ikke en tilfældighed, at det netop er hos dem,
udviklingen er sket.
”Det er et meget kreativt miljø herude, og medarbejderne løber ind i
nye udfordringer, der hver dag kræver
kreative løsninger, så beboerne har
det bedst muligt. Vi plejer at sige, at
skæve kroppe kræver skæve løsninger. Og det er vi gode til,” griner han.
En anden ting, de er gode til på
Jonstrupvang, er at lytte til deres
46 beboere og handle efter deres

• Denne tablet er udgangspunktet for, at Maria er blevet mere
selvhjulpen i hverdagen.

• Forstander Kim Norup Frederiksen håber at
kunne udbrede brugen af velfærdsteknologi på
Jonstrupvang yderligere i de kommende år.

ønsker. Og det var også sådan, projektet, som Maria nu nyder godt af,
blev til. På baggrund af beboernes
ønsker og drømme for fremtiden
nedsatte Jonstrupvang en velfærdsteknologisk gruppe af medarbejdere,
hvis fornemmeste opgave har været
at føre den ny teknologi fra idé til
virkelighed.
Gruppen tog derfor på messer
rundt om i landet for at sondere
terrænet for velfærdsteknologi og
hjælpemidler til mennesker med
handicap. Med fornyet inspiration
tog gruppen kontakt til ingeniørfirmaerne e-mergency og 3D-Tech, som
tog opgaven på sig.

Teknik kræver tålmodighed
På meget kort tid kastede samarbejdet konkrete løsninger af sig, og de
teknologiske ting, som i dag gør Ma-

ria mere selvhjulpen, er blevet til på
under et halvt år. Det skyldes blandt
andet, at financieringen til projektet,
som kommer fra et offentligt privat
samarbejde om innovation (OPI),
først lå i hænderne på Jonstrupvang
i juni måned sidste år.
”Vi skulle være færdige med indrapporteringen i november, så det
gav os reelt kun tre til fire måneder
til at udvikle idéerne på papir til
færdige, brugbare produkter,” fortæller Kim Norup Frederiksen.
Den korte proces, som projektet
har været underlagt, betyder også,
at Maria til tider skal udvise en del
tålmodighed, fx når chippen under
stolen bare ikke vil reagere og åbne
døren til lejligheden for hende. Hun
tager det dog med ophøjet ro og et
smil.
”Jeg er bare glad for, at jeg kan
HANDICAP NYT 3 - 2014 • 13

portræt

Af Mads Stampe Fotos: Søren Osgood

En chip under kørestolen sørger
for, at døren automatisk åbner,
når Maria kommer hjem.

flere ting selv, og at jeg ikke er helt
så afhængig af personalet, som jeg
var før,” konstaterer hun.
Dette overskud og evnen til at
trække på smilebåndet, når teknologien ikke helt makker ret, er netop
grunden til, at det var Maria og ikke
en af de andre beboere på Jonstrupvang, der blev udvalgt til at teste de
nye opfindelser.
”Marias tålmodighed og glade
væsen har blot vist, at vi har valgt
rigtigt, da vi tilbød hende at blive
prøvekanin på projektet,” fortæller
forstanderen.

måde står hun heller ikke tilbage for
at komme i fjernsynet og i bladene
for at fortælle om de mange fordele,
velfærdsteknologien bringer med
sig i hverdagen.

”Jeg er bare glad for, at
jeg kan flere ting selv,
og at jeg ikke er helt så
afhængig af personalet,
som jeg var før.”

The sky is the limit
De små tekniske startproblemer,
som Maria tålmodigt griner af i hverdagen, er dog uundgåelige, når man
skaber noget, som verden ikke har
set før. Det ved Maria også godt, og
det generer hende ikke. På samme
14 • HANDICAP NYT 3 - 2014

”Jeg synes, det er sjovt at vise min
lejlighed frem, og jeg gør det gerne,
hvis nogle er interesserede i at se
den,” griner hun.
Og det er netop dét, det handler

om; at vise de nye teknologiske tiltag frem og dermed udbrede kendskabet til dem. Det mener i hvert
fald Kim Norup Frederiksen, som ser
stort potentiale i lignende projekter
i fremtiden.
”Vores fremmeste opgave er at
bringe vores idéer videre og udvikle
dem hele tiden, så de kan komme så
mange mennesker med handicap til
gode som muligt. Derfor gør det heller ikke noget, at der er småproblemer undervejs, som skal finpudses.
Det er en naturlig del af processen,”
mener han.
For ham er det blot vigtigt at få
skabt og undersøgt muligheder
for teknologiske hjælpemidler til
mennesker med handicap. Hvis
udviklingen og produktionen af teknologierne så ovenikøbet kan bringe
arbejdspladser til Danmark med sig,
er det blot en ekstra bonus. ■

• Priser fra kr. 4.075/uge

HISTORISK ARTIKEL

Af Bente Rødsgaard

Blegdammens Rose
Da polioepidemien rasede i Danmark,
satte en ung kvinde ord på at blive syg
og lam. Hendes digte betog mange mennesker. Hun døde i 1964. Hendes bror og
svigerinde holder lejlighedsvis foredrag
om hendes digte

D

e 2000 ofre for polioepidemien i 19521953 var især børn, over 200 døde, og mange
alvorligt ramte var indlagte i lange perioder
og fik mange former for handicap. Sygdommen ramte også en ung enlig mor på 26 år med to små
børn. Hun hed Rosa Abrahamsen og fik tilnavnet Blegdammens Rose. Hun skrev to digtsamlinger, mens hun
var indlagt på Blegdammens Hospital. Bøgerne blev
solgt i store oplag. Hun blev en mediedarling og var tit
i både ugeblade og i radioen. Hendes evne til at elske
livet trods vanskeligheder vakte beundring.
De mange polioramte mødte stor sympati i befolkningen, og hun blev både et symbol på livsvilje og en slags
”handicapidol”. Mest kendt er hun for digtet ”Hænderne”, som også er sat i musik og i flere udgaver har været
et populært indslag i radioprogrammet giro 413. Hvis
man er heldig, kan man finde de to digtsamlinger ”De
store skibe” fra 1956 og ”De gyldne timer” fra 1958 i
antikvariater, og de kan også lånes på biblioteket.

Forkerte oplysninger gentages
Hendes bror Mogens Abrahamsen, som er pensioneret
ingeniør, og hans hustru Karen Margrethe, som er pen-
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sioneret lærer, bor i Taastrup. Sammen har de siden
1967 holdt foredrag i menighedsråd og pensionistklubber, hvor de oplæser Rosa Abrahamsens digte.
Med sig har de et bånd, hvor de har overspillet
diverse grammofonplader, fx en plade hvor Rosa
Abrahamsen selv læser sine digte op.
”Hun havde en meget smuk stemme og en tydelig
udtale,” fortæller Karen Margrethe, som kom ind i
familien på det tidspunkt, hvor Rosa var indlagt, og
de blev gode venner. Mogens Abrahamsen var meget tæt knyttet til søsteren og besøgte hende ofte.
”Jeg tror, at jeg har læst alt, hvad der er skrevet
om Rosa i aviser, bøger og på hjemmesider. Og
der er adskillige unøjagtigheder, som gentages,
når hun omtales. Fx at hun lå i en jernlunge (en
stor tank-respirator, red.). Hun har aldrig ligget i en
jernlunge, hun fik i starten hjælp til vejrtrækning af
en ”kyradsrespirator”, som var spændt på hendes
brystkasse. Hun var ikke mannequin i traditionel
forstand, men viste kjoler frem for kunderne i det
firma, hvor hun arbejdede som tilskærer. I 1958
bliver hun gift med Ejner Christensen, og i en bog
står der, at han også var poliopatient og ”brugte en
ventilator”. Det passer heller ikke. Han fejlede ingenting og var direktør,” siger Mogens Abrahamsen.

Rosas liv og berømmelse
Rosa Abrahamsen bliver efter syv års skolegang
husassistent. Hun bliver gift første gang i 1946
som 19 årig med en mand på 31 år. Ægteskabet
opløses efter fire år, da manden bliver alvorligt psykisk syg og tilbringer resten af sit liv på et hospital.
De får to børn, som hun derfor bliver alene med.

Rosa Abrahamsen skrev sine digte, mens hun var indlagt på Blegdammens hospital. Privatfoto.

Økonomien er dårlig, men med støtte fra Mødrehjælpen tager hun et tilskærerkursus og lærer at sy og er
tilskærer i et lille modefirma. Da hun bliver syg, har hun
sin egen systue på Nørrebro.
I de ca. fem år hun var indlagt på hospitalet, fik hun
mange besøg og hilsner fra datidens forfattere, kunstnere, musikere, og hun modtog tit breve fra polarforskeren
Peter Freuchen. Dronning Ingrid kom også forbi, og det
samme gjorde statsminister H.C. Hansen. I et avisinterview fra dengang fortæller hun, at hun knapt kan kende
sig selv i det, der skrives om hende i medierne, fx at hun
skulle have taget sin lammelse med ophøjet ro, mens
sandheden var, at hun havde grædt uafbrudt i to dage.

Sværmer og digter
Rosa Abrahamsen havde, siden hun var barn, godt
kunne lide at skrive. Hun var køn, livlig, sværmerisk og
havde let ved at få opmærksomhed. ”Som ung pige gik
hun en tur i hvidt tøj og kravlede op på kirkegårdsmuren og sad og filosoferede i aftenskumringen, det gav
en forbipasserende mand et chok, fordi han troede, hun
var et spøgelse,” ler Mogens Abrahamsen.
Rosa kom fra en arbejderfamilie, faderen var bager-

svend og moderen hjemmegående. Forældrene fik otte
børn, og livet var sommetider barskt. Et barn invalideredes af hjernehindebetændelse og kom på institution og
døde som 18 årig. Moderen og et barn fik tuberkulose,
men blev raske igen. Forældrene fandt glæde og trøst
i kristendommen, som også indirekte står stærkt i Rosa
Abrahamsens digte.
Et andet yndet motiv i digtene er det at sejle eller
rejse - i drømme uden at kunne bevæge sig, og viser
både noget om længsel og resignation. Størsteparten
af digtene er lette at gå til og fortæller basale ting om
livet og døden og om at stoppe op og være glad og taknemmelig for livet.
”Hun skrev digtene siddende fastspændt i en stol med
en skrivemaskine foran sig. Den betjente hun med den noget brugbare venstre hånd og to fingre på højre. I en periode, hvor hun havde det godt, tog hun selv ud og læste op
i radio, tv eller forsamlinger,” siger Mogens Abrahamsen.
Til oplæsningsbrug havde hun med sine få fingerkræfter og med munden syet en kjole. Hun kunne kun
sidde op ved at være spændt fast, men blev hurtigt
træt. Efter hun blev gift og udskrevet, levede hun mere
stille - først i en lejlighed i Gentofte, siden i et hus i Sø-
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Af Bente Rødsgaard

H æn d er n e

Af Rosa Abrahamsen (1926 -1964)

Der er hænder som hvide liljer,
og hænder som roser i knop,
der er hænder med stærke viljer,
- en hånd kan være så smuk.
I 1958 blev
digteren Rosa
Abrahamsen
gift med Ejner
Christensen
og kom på
forsiden af
Se og Hør.

I 1957
blev Rosa
Abrahamsen ”Årets
Kvinde” i
Politiken
– valgt af
læserne.

borg. I 1964 døde hun af nyresvigt i en alder af 38 år. Dødsfaldet blev nævnt i aviser og i radioen.

Oplæsning og overraskelser
Når Mogens og Karen Margrethe Abrahamsen er ude at læse op,
så sker der sommetider små forunderlige ting. Engang forærede
en tilhører dem en singleplade med en frelserpige, som sang
digtet ”Sandhed”, de anede ikke, at den plade fandtes. En sygeplejerske, som havde passet Rosa, dukkede også en gang op,
hun var 94 år og havde kørt i egen bil for at høre foredraget.
De får også private spørgsmål, som de besvarer på diskret
vis, fx at Rosas to børn kom i pleje, da hun blev syg, men ofte
besøgte deres rigtige mor. Begge børn lever i dag og har det
godt. Rosas mand Ejner Christensen blev 90 år og døde for få
år siden.
”Vi prøver altid at lade Rosas historie være i bagrunden, så
hendes digte og deres budskab kan træde frem,” siger Mogens Abrahamsen. ■
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Der er hænder, som altid kræver,
og hænder, som helst vil gi’,
der er store, barkede næver
- og hænder med drømme i.
Der er hænder, som skælver følsomt,
og hænder, som dirrer forskræmt,
og nogle, som hvisker erotisk,
mens andre er dybt beklemt.
Der er blide vedmodige hænder,
og hænder, som altid ta’r hårdt,
der er hænder, som kommer imøde,
og hænder, som vender sig bort.
Der er bitte, bitte små hænder,
som endnu intet har med,
og gamle senede hænder
så fulde af aftenfred.
Der er travle, urolige hænder,
og hænder så triste og grå,
og nogle er flagrende fugle,
som ingen sjæl kan forstå.

Af Mads Stampe

Sct. Knudsborg er solgt
Dansk Handicap Forbunds feriecenter
Sct. Knudsborg på Fyn er solgt. Dermed er en æra i forbundets historie
slut. I 50 år har Sct. Knudsborg været
flittigt brugt af medlemmer, som har
deltaget i kurser eller har haft deres
årlige gang som sommergæster eller
været på juleophold. Det var da også
en trykket landsformand, der tidligere
på året måtte se i øjnene, at et salg af
centret var næste skridt, efter at det
havde stået tomt i et år.

deligt handicap, der kunne bruge Sct.
Knudsborg, og det vil kræve ombygninger,” sagde Susanne Olsen tilbage
i marts til Fyens Stiftstidende.

Ombygninger
Det har dog ikke skortet på ombygninger af Sct. Knudsborg. Da feriecentret slog dørene op for første
gang tilbage i 1964, boede brugerne

i telte, da den eneste bygning på
stedet var en gammel hytte fra 1928,
som ikke var meget værd.
Sidenhen er der kommet flere
bygninger til. Den sidste om- og tilbygning skete i 1994, som bragte Sct.
Knudsborgs samlede indendørsareal
op på 1732 kvadratmeter.
Men ombygningen er slut, og stedet er nu overdraget til nye ejere. ■

Utidssvarende
”Sct. Knudsborg er efterhånden
blevet utidssvarende. Mange mennesker med handicap kan i dag holde
ferie på almindelige feriesteder,
fordi tilgængeligheden dér er blevet
bedre, og det er jo en god ting, som
vi naturligvis glæder os over. Det vil
i højere grad være folk med et bety-

Mange medlemmer har været på sommerophold og nydt
en tur i svømmepølen. Her ses gæster i 1974. Arkivfoto.

5 stjerner i sikkerhed

Vi præsenterer den helt nye Ford Transit Custom Kombi. Bilen, med et moderne
og dristigt design, og som er fyldt med det nyeste indenfor teknologi og sikkerhed.
Som den eneste i sin klasse er Ford Transit Custom blevet tildelt de maksimale 5
stjerner i Euro NCAPs sikkerhedstest. Som prikken over i’et kan den fås med alt fra
bakkamera i bakspejlet til SYNC med automatisk nødopkald og Lane Keeping Alert,
som advarer dig, hvis du kommer til at køre ud over striberne i din vognbane. Ford.dk

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

E

14,3-15,6 km/l, CO2 168-183 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

HANDICAP NYT 3 - 2014 • 19

Health & Rehab Scandinavia
9. - 11. september 2014 · Bella Center · København
Besøg messen og oplev en verden af muligheder
Lev livet hele livet og lad ikke din livsudfoldelse begrænse.
Du er ikke alene – knap hver tredje dansker har en funktionsnedsættelse.
Gå ikke glip af Nordeuropas vigtigste mødested, når social- og sundhedssektoren
sammen med borgere, kronikere, patienter og pårørende sætter fokus på:
Rehabilitering
Indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres
recovery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering og neurologisk rehabilitering samt hverdagsrehabilitering, vedligeholdelsestræning mv.
Teknologi
Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier som øger kvaliteten og trygheden for
patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt
forbedrer arbejdsmiljøet. Herunder også HIT-zonen – den tidligere HIT-messe –
med IKT-hjælpemidler til brug i skolen, på jobbet og i dagligdagen.

Slip for at stå i kø
Vil du besøge messen, kan du i ro
og mag registrere dig hjemmefra
på www.health-rehab.com.
Tilmed dig også vores nyhedsbreve, så du kan følge med i
events mv.
Vil du være udstiller?
Besøg hjemmesiden eller ring og
hør om muligheder på:
6122 5756 · 4015 9151
Arrangør:

Aktivt Liv
Et aktivt liv i alle livets facetter: arbejdsliv, socialt liv og fællesskab, foreningsaktiviteter,
bredde- og konkurrencesport, ferie og rejser, hobby og fritidsaktiviteter, frilufts- og
udeliv, dating, kærlighedsliv og sexliv.
Kost & Trivsel
Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme, herunder også måltidets betydningsfulde sociale og kulturelle betydning.
Fremtidens Byggeri
Arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, bæredygtighed,
arbejdsmiljø og meget mere til sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger,
socialpædagogiske bomiljøer og sundhedshuse.

Læs mere på:

www.health-rehab.com
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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:
Landsformand:
Medlemsservice
Politisk konsulent:

susanne@dhf-net.dk
dhf@dhf-net.dk
konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

bente@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

mads@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:
Amputationskredsen:

▼

dhf@dhf-net.dk

info@ryk.dk
ak@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

Assens
Onsdag den 3. september kl. 19.00: Hyggeaften. Første
arrangement efter sommerferien.
Onsdag den 17. september kl. 19.00: Mere information om
arrangementet følger i lokalbladet, som udkommer sidst i
august.
Assens-afdelingen flytter tilbage de gamle lokaler på Pilehavenskolen, Stadionvej 10, 5610 Assens.

Frederikssund/Halsnæs
Fredag den 1. august: Udflugt til Birkegårdens Haver, hvor vi
spiser middag. Senere kaffe og æbletærte. Pris kr. 225 inkl.
bus, entré og middag. Start Hundested kl. 10.00. Afgangstider og steder oplyses ved tilmeldingen, som er bindende,
senest tirsdag 22. 7.
Husk at oplyse om du er diabetiker og har rollator/kørestol
med.
Tilmeldinger til Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38/ 24 83 37
77. Ret til ændringer forbeholdes.

Onsdag den 17. september kl. 19.00-22.00 i Multisalen,
Jernbanegade 2, Frederikværk: Efterårssæsonen starter. Se
lokalprogram som udkommer i juli.

Hals
Lørdag den 30. august: Endagsudflugt til Thyborøn. Vi
kører fra rutebilsstationen i Hals kl. 7.30. Kaffe og rundstykker i bussen. I Thyborøn ser vi Sneglehuset og havnen.
Mulighed for besøg i Kystcenteret eller Jyllandsakvariet.
Entré for egen regning. Vi spiser på Mallemukken. Pris kr.
225. Eftermiddagskaffe på vej hjem. Tilmelding senest 1.8.
til Birthe Jungersen, tlf. 98 25 12 86, Winni Maibak, tlf. 20
10 40 15 eller Willy Øgaard, tlf. 22 96 93 80.

Horsens
Torsdag den 30. juli kl. 19.00: Palsgård Sommerspil. Pris
kr. 100.
Torsdag den 21. august: Frokost ’på havnen’ i Juelsminde.
Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.
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Torsdag den 4. september kl. 19.00: Pizza og kaffe.
Torsdag den 18. september kl. 18.00: Høstfest. Pris kr. 60.
Søndag den 28. september: ”Kendis” Fan-fest i Brædstrup. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt. Kontakt venligst
afdelingen for nærmere information om tidspunkter.

Kolding
September måned: Afdelingen inviterer til foredrag og
debat om livsfilosofi. Oplægsholder er Grethe Brinch
Knudsen, som deler ud af sine erfaringer fra et langt liv,
hvor hun blandt andet har undervist i gennemslagskraft
og kommunikation. Tid og sted for arrangementet oplyses
i blad nummer tre, som kommer med posten i august måned. Flere informationer, kontakt Dorte, tlf. 61 33 91 97.

Midtvest
Torsdag den 14. august: Banko starter op igen. Herefter er
det hver anden torsdag.
Søndag den 23. august kl. 14.00-19.00: Tur til Sunds Sø.
Vi mødes ved sejlklubben på Vester Søvej 4 i Sunds. Der vil
blive serveret brød og kaffe. Grillen tændes kl. 17.00, og
deltagere bedes medbringe kød. Brød og salat står afdelingen for. OBS. Turen til Sunds Sø er rykket en weekend.
Lørdag den 30. august kl.10.00-17.00: Tur til Djurs Sommerland. Vi mødes på handicapparkeringspladsen uden
for Djurs Sommerland kl. 10.00. Afdelingen giver frokost.
Deltagere sørger selv for transport til og fra Djurs Sommerland. Hvis du har brug for transport, så kontakt afdelingen
vedr. buskørsel. Entre til Djurs Sommerland kr. 255, som
betales til Kæth eller Jeanette senest den 7. 8. Mulighed
for at indbetale til afdelingens bankkonto. Ring til Jeanette,
tlf. 61 67 09 93 for at høre nærmere om dette.
Lørdag den 13. september kl. 10.00-16.00: Tur til Jyllands Park Zoo. Mulighed for samkørsel for de, der ikke
selv kan komme frem og tilbage. Samkørslen kr. 30. Pris
for arrangement kr. 150 for medlemmer, kr. 75 for hjælpere, kr. 200 for ikke-medlemmer. Børn under 15 år kr. 100
kroner. Tilmelding skal ske til Kæth eller Jeanette senest
den 27.8.

Møn
Lørdag den 16. august kl. 9.00-19.00: Bustur ud i det blå.
Start på P-pladsen over for Shell i Lendemark. Pris og sted
oplyses ved tilmelding (som er bindende) senest den 5. 8.
Torsdag den 4. september kl. 14.00-16.00: Hyggelig eftermiddag i Foreningens Hus, Rødkildevej 9b i Stege. Pris kr. 50
for medlemmer, kr. 75 kroner for ikke-medlemmer. Tilmelding er bindende og skal ske senest 1. 9.
Tilmeldinger til Jytte Graberg Jensen, tlf. 40 35 11 02.

Næstved
Onsdag den 17. september kl. 19.00-21.30: Bankospil.
Engvej 18 i Næstved. Tilmelding til Anette Fasmer, tlf.
28 41 34 06.
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Odsherred
Fredag den 25. juli kl. 19.00 -23.00, Pottegården, Lyngvej 73
i Højby: Lars Lilholt koncert, portene åbnes kl. 19.00, koncert
kl. 20.00 - kl. 23.00. Mulighed for at købe pølser og drikkevarer. Se evt. program på www.pottegården.dk Obs: Lille
toiletrum, lavt WC uden armstøtter. Pris pr. koncertbillet ikke
fastsat, men ca. kr. 200, gratis for en ledsager med ledsagerkort. Køb selv billetter i forsalg. Tilmelding senest 1. 7.
Tirsdag den 12. august kl. 14.00-20.00: Sommertur til Tivoli. Entré, fortæring og drikkevarer i Tivoli er for egen regning. Kørsel dækkes. Har man brug for hjælp, sørger man
selv for hjælper, som deltager gratis i arrangementet. Entré
er gratis for ledsager med et ledsagerkort fra DH. Der vil
være mulighed for samkørsel, som dog aftales indbyrdes.
Turen vil blive aflyst i tilfælde af dårligt vejr, så tilmeldte
bedes oplyse telefonnummer. Tilmelding skal ske senest 1.8
Onsdag den 24. september kl. 16.00-20.00: Oplæg ”Tilgængelighed for alle” ved arkitekt Lars S. Pedersen fra Statens Byggeforskningsinstitut SBi. Arrangementet foregår på
Højby Sø, Ellingbjergvej 1, Højby. Pris for kaffe og håndmadder er 100 kroner. Drikkevarer er for egen regning. Hjælpere
deltager gratis. Tilmelding skal ske senest den 10.9.
Tilmeldinger til Lena på mail: lena.nielsen@c.dk eller tlf. 59 65
95 86 eller Peter på mail: ptl@nyka.dk eller tlf. 59 93 12 34.

Rødovre
Tirsdag den 2. september kl.18.00: Medlemsaften i 208.
Medbring selv mad.
Torsdag den 25. september: Bankospil på Ørbygård.

Silkeborg
Søndag den 15. juni kl. 9. 30 – 20.00: Sommerudflugt til
Djursland. Afgang fra parkeringspladsen ved Kiwi på Lupinvej kl. 9.30. Pris kr. 100. Tilmelding til Birtha, tlf. 61 26 54
20 efter princippet “først til mølle”.

Skagen
Mandagsklubben starter igen den 25. august.
Flere oplysninger tlf. 98 44 45 54 eller 24 85 50 28.

Skive/Viborg
Tirsdag - torsdag den 19. - 21. august: Udflugt til Skagen
og omegn. Vi mødes på aktivitetscentret Odgårdsvej den
19. 8. kl. 8.30. (Obs nyt mødested i forhold til udsendt
program). Pris kr.1.150 for medlemmer, kr.1.450 for ikke
medlemmer. Alt inkl. minus drikkevarer samt tillæg for
enkeltværelse. Vi skal være minimum 25 deltagere ellers aflyses turen. Medbring madpakke til frokost den 19.
august samt håndklæder. Vi forventer hjemkomst sidst på
eftermiddagen den 21. Ophold på Hjørring Vandrehjem.
Har du/I brug for hjælpemidler snak med Lis. Vi skal bl.a.
besøge Skagen afdeling i Klitrosen. Nærmere oplysninger
samt bindende tilmelding senest den 19. 7.
Tilmeldinger til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.

Selvhjulpen på badeværelset
MANUEL UDSKYL
SIMPEL
FJERNBETJENING

OP

NED
ELEKTRONISK
UDSKYL

KIP FUNKTION

HØJDE
JUSTERING

START VASKE-TØRRE
PROGRAM

NYHED

PATENTERET
BENLØFT

HS 130 K hæve/sænkesystem
med et Geberit AquaClean
8000 UP
HS 130 K giver optimale muligheder
ved forflytning til toilet. Indstilles let
til den rigtige højde. Brugervenlig
håndbetjening.
Kombiner HS 130 K med et vaske
toilet for at opnå bedre hygiejne,
komfort og øget selvhjulpenhed.
Der er lagt vægt på rengøringsvenligt
og diskret design med høj funktionalitet.

Windsor 3 badekar med hæve/sænke stol
– med patenteret benløft

SIMPEL
BETJENING:
KUN 2 KNAPPER

Nedsat mobilitet er ingen hindring for et varmt bad.
Kom fx fra kørestol over på badestolen og bliv, ved
simpel betjening ført op i badet.
Mulighed for tilvalg af air spa-bad funktion, lys og lyd
i badet.
Der er lagt vægt på komfort, rengøringsvenligt og
diskret design med høj funktionalitet.
Se vores andre modeller som tilgodeser liftbrugere
og arbejdsmiljøet hos plejepersonalet.

SmartHome rådgiver dig til den bedste helhedsløsning i badeværelset,
- hvad enten der er brug for et bidet–sæde eller en komplet toilet løsning.
Stort erfaringsgrundlag med over 1.500 installationer
til både kommuner og private kunder.
SmartHome har eksisteret siden 2007 og har egen tekniker og ergoterapeuter.
Vi er med Jer lige fra rådgivning – installation til implementering.
Kontakt os for flere oplysninger på tlf. 2247 2244 eller se mere på www.smarthome.dk

SmartHome ApS
Messingvej 33 | 8940 Randers SV | Tlf. 22 47 22 44
smarthome@smarthome.dk | www.smarthome.dk
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Slagelse-Sorø
Afdelingen holder ferie i hele juli måned.
Mandag den 4. august kl. 18.00-21.30: Banko med spisning. Medbring en pakke til mindst kr. 25. Bankoplader og
kvikke koster fem kroner pr. stk. Kinesisk lotteri. Tag gerne
selv bankoplader med og medbring også gerne en ven.
Smørrebrød, kaffe/te og småkager kan købes. Bindene tilmelding senest den 29. 7.
Torsdag den 4. september kl. 17.00-20.30: Udflugt til
Kongskilde Friluftsgård i Sorø, hvor vi spiser stegt flæsk. Pris
kr. 159 som dækker mad og liftbus. Drikkevarer for egen regning. Der vil blive solgt lotteri. Tilmelding er bindende.
Tilmeldinger til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller Susanne,
tlf. 29 33 07 35.

Stevns – Faxe
Lørdag den 24. august kl. 9.00-17.00: Tur til Zoologisk Have
i København. Afgang fra St. Heddinge. Der vil blive serveret
kaffe og boller i bussen på vejen ind og kaffe igen på vejen
hjem. Pris kr. 250. Tilmeldingen er bindende og skal ske til
Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 eller Inge-Lise Pedersen på
mail: ilpstevns@gmail.com eller tlf. 25 33 32 17. Tilmelding
senest den 8.8. Husk også at I selv skal bestille flextrafik til
og fra St. Heddinge.

ANNONCER
Hvilestol fra Sorø stolefabrik sælges
Meget velholdt hvilestol i lakeret bøg med nakkepude
sælges. Sædedybde 42 cm. Trinløs indstilling af ryglæn.
Sædeløft og fodstøtte betjenes via el-håndbetjening.
Sælges for kr. 8.000. Bedes afhentet. Henvendelse til
Jytte Jensen, tlf. 40 14 44 52.

Tre-hjulet handicapcykel med
hjælpemotor sælges
Næsten ny tandemcykel i rød, blå og gul sælges. Model:
Kaptajn Duo Tandemcykel med motor. Cyklen er meget
nem at køre og nem at stige af og på. Cyklen har syv gear
og frikoblingsmulighed. Den sælges med bagageboks,
fodkapsel, specialhåndtag, lændestøtte og speedometer.
Sælges for kr. 30.000 (nypris: kr. 70.000). Henvendelse
til Yvonne Grum Madsen, på mail: yvonnegrum@hotmail.
com eller tlf. 20 33 56 16.

Vordingborg
Mandage i september måned kl.18.45: Bankospil. Dørene
åbnes klokken 17.30 og salget slutter klokken 18.30.

Aalborg
Tirsdag den 5. august kl.19.00-21.00 i Lejbjergcentret,
Sonjavej 2 i Vejgård: Harmonika-aften v/ Else Nørnberg.
Pris kr. 50 Tilmelding til Eva, tlf. 23 25 06 77.

Aarhus/Randers
Fredag den 29. august kl. 18.00, Lyngå Skolen, Graham
Bells vej 1: Sommerfest. Vi skal have Pattegris. Pris kr.
180. Hjælper gratis.
Tilmelding senest den 20.8 til Helle B., tlf. 27 12 54 58
hellebirkmose@gmail.com
Onsdage den 18. juni, 20. august, 17. september og 22.
oktober (den 3. onsdag i måneden) på Lyngå skolen: Mad
med Mille. Madpris kr. 50. Hjælper gratis. Drikkevarer kan
købes eller kan medbringes. Vi hjælper hinanden med at
lave mad, de, der ikke kan, underholder os andre.
Tilmelding senest dagen før til Mille, tlf. 61 60 97 27 mlhahn@hotmail.com
Til efteråret skal vi på Byvandring i Randers og Århus
og lære byen bedre at kende.
Hold øje med hjemmesiden hvornår vi skal det.

Brug rejseguiden
Hvis du skal planlægge en rejse, er Dansk Handicap Forbunds Rejseguide et godt sted at starte. Her
finder du informationer og gode råd om transport,
forsikringer, hoteller, pakning, rejsebøger og meget
mere. En søgefunktion gør det nemt at finde frem til
svar på dine spørgsmål.
Rejseguiden, der er blevet til med støtte fra Bevica
Fonden, finder du på Dansk Handicap Forbunds
hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk under
Det arbejder vi for og Fritid-rejser.
Hvis du har gode rejselinks eller andre relevante
rejsetips, som du synes, skal med i guiden, så send
dem til mads@dhf-net.dk.

Tegning: Niels Poulsen.
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Magnolia
- Danmarks smukkeste plejeseng

Kampagn
epris

19.990.-

Et selvhjulpet liv

Spar 30%

● Magnolia forener komfort
med smukt design.
● Prisbelønnet plejeseng,
som kan indstilles helt
efter dine behov.

Düsseldorf, Tyskland
24. – 27. september 2014

Prøv Magnolia sengen
i 14 dage
- du vil ikke fortryde!

www.rehacare.de

Se mere på
www.comfortdesign.dk

COMFORT DESIGN® - møbler i bevægelse

Jylland: Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Telefon: 7552 0151
Fyn: 7soveren · Middelfartvej 114 · 5200 Odense · Telefon: 6616 7499
Sjælland: SeniorShop.dk · Søborg Hovedgade 44 · 2860 Søborg · Telefon: 3943 0550

2014-06-01 RehaCare 2014_Dänemark_REHACARE_89 x 258_Handicap nyt_4c_3603

Fagmesse og Kongres

For yderligere information:
Intermess ApS
Rådhusvej 2 _ 2920 Charlottenlund
Tlf.: 45 50 56 55 _ Fax: 45 50 50 27
messe@intermess.dk _ www.intermess.dk
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Dansk Handicap Forbunds Specialkredse
Dansk Handicap Forbund har fire specialkredse, der
hver især varetager specielle interesser blandt medlemmer af Dansk Handicap Forbund. De fire kredse er:

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark er en specialkreds af og for mennesker med rygmarvsskade, deres
pårørende og alle andre interesserede.
Som medlem får du bl.a.
- RYK! magasin fire gange årligt
- medlemsrabat på RYKs mange arrangementer
- indflydelse på RYKs sundhedspolitiske arbejde
Læs mere på ryk.dk eller kontakt formand Torben Bach
Holm, tlf. 24 25 99 35 mail torben@bachholm.dk

Amputationskredsen er en specialkreds for mennesker, som mangler en del af bevægeapparatet enten fra fødsel eller fra amputation, deres pårørende
og behandlere.
Vi giver medlemmerne mulighed for at mødes og
træffe ligesindede bl.a. på medlemsweekender, hvor
vi får viden og udveksler ideer.

Medlemstilbud:
Få teatret hjem i stuen med rabat
Få store teateroplevelser i HD-kvalitet lige hjem i
stuen på din computer, dit tv, din smartphone eller din
iPad. Lige nu får du et månedsabonnement til Seeatre.

I Ungdomskredsen møder du andre unge med et
handicap og med samme udfordringer i hverdagen.
Gennem kurser og lokale aktiviteter dannes stærke
netværk og venskaber. Ungdomskredsen er for alle
medlemmer mellem 14 – 35 år.
Vores aktiviteter er både lokale og landsdækkende og
består fx af hyggelige cafeaftener og weekendkurser.
Du kan selv få indflydelse på UKs aktiviteter, og har du
gode ideer, eller kunne du tænke dig at være med til at
planlægge aktiviteter, så kontakt os meget gerne.
Som medlem modtager du NUTIDENS UNGE – landets eneste magasin for unge med et handicap.
Læs mere på hjemmesiden www.ungdomskredsen.dk
og på facebook www.facebook.com/ungdomskredsen

com for kun 5 kroner. Det giver dig adgang til at se
alle Seeatres teaterfilm i en hel måned. Herefter er
prisen 94 kr./md, men som medlem af Dansk Handicap
Forbund får du 10 procent i rabat på dit abonnement.
Du skal blot indtaste rabatkoden tmp04dk, når du opretter dig som bruger.
Oplev blandt andet Thomas Helmig teaterkoncerten
Stupid Man fra Bellevue Teatret, Flemming Jensen og
Omar Marzouk i Mogens og Mahmoud fra Folketeatret
og The Tiger Lillies perform Hamlet fra Republique.
Seeatre.com gør teaterforestillinger tilgængelige
for alle; drama, komedie, børneteater, ungdomsteater
og meget mere. Publikum, der kan have svært ved at
komme hen til den levende scene, som bor langt væk

Forældrekredsen samler forældre, der har børn
med handicap, og har til formål at skabe kontakt mellem ligestillede forældre og børn og sikre rettigheder
for børn med handicap.
Som medlem modtager du medlemsbladet Forældrekredsen fire gange om året.

fra de større byer eller som ikke nåede at se den forestilling, de ønskede, kan se forestillingerne på Seeatre.
com, som tillige gør internationalt teater tilgængeligt
for alle.

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

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

56722_FP_ann.indd 1
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Mød os på Health og Rehab Scandinavia
Nordeuropas største og vigtigste messe for blandt
andet hjælpemidler til handicappede løber af stablen
den 9. – 11. september 2014 i Bella Center i København.
Messen udgør et af de vigtigste mødesteder for social- og sundhedssektoren i Danmark, men du er også
velkommen til at komme og se, hvad fremtiden byder
på i forhold til hjælpemidler, der kan gøre din hverdag
nemmere.

DSB Handicapservice

Mød Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund er selvfølgelig også repræsenteret, og vi inviterer dig hermed til at komme forbi
vores stand 3070 og få en snak eller en kop kaffe.
Du kan se mere om messen og de mange udstillere på
hjemmesiden www.health.rehab.dk.
Gratis adgang
Der er gratis adgang for alle.

GOD ADGANG

PÅ DANHOSTELS I
DANMARK

Er du handicappet og har legitimationskort til
DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp
til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB
Handicapservice på tlf. 70 13 14 15 (tast 6).
Du kan også maile til handicap@dsb.dk
Starter eller slutter din rejse med bus, skal
du kontakte din egen kommune. I brochuren,
Handicapservice kan du læse mere om ordningen
– brochuren finder du på dsb.dk/brochurer

BO GODT OG
BILLIGT
TÆT PÅ OPLEVELSER

SE HVILKE DANHOSTELS,
DER HAR GOD ADGANG HER
WWW.DANHOSTEL.DK/GODADGANG
ELLER SCAN KODEN

BOOK NU

Godadgang.indd 1
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B r u g VI S O
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.
Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.
Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på
mail: viso@servicestyrelsen.dk.

D en U v i ld i g e Kons u len to r dn i n g på
H and i c apo m r å de t ( D U K H )
Postboks 284
Banegårdspladsen 2, 2.
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
Fax: 75 54 26 69
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.

F ly t t e r d u , elle r e r d u fly t t e t ?

Rådgivning

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.

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2014
Enlige
Ægtepar/
Samboende

Undertegnede ønsker at blive medlem af
Dansk Handicap Forbund.
Jeg er:
handicappet
ikke-handicappet

306 kr.
460 kr.

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn:
Adresse:
Postnr./By
Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk
Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

	Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				
(underskrift af det nye medlem)

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

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@dhf-net.dk.

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende, står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig.

Dansk Handicap Forbund
+ + + 11744 + + +
0893 Sjælland USF B
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HandiTours
er nu
Proﬁl Rejser

All Inclusive på Mallorca
2. – 7. august 2014

... også handicap-rejser
til hele verden

Lejlighedshotellet ligger med front mod havet og
med direkte adgang til promenaden og strandene
ved Sa Coma og S’Illot, som er nogle af de bedste på
Mallorca. Hotellet er et 3 stjernet apartment hotel
med All Inclusive.
Pris pr. person v/2 personer i standard lejlighed
Tillæg enkeltværelse

6.895,-

fra KUN kr.
fra kr. 1895,-

2. august, København kl. 16:45 / Mallorca kl. 19:45
9. august, Mallorca kl. 09:55 / København kl. 12:55

Bliv medlem af
Læs mere på
.dk
www.klub-plus

Ring nu på 70

22 72 52 og få et uforpligtende tilbud

Se flere tilbud på
www.profilrejser.dk/handicaprejser
Medlem af RGF nr. 2356

DEBAT

Af Arne Lykke Larsen

Jeg lever et
Dødshjælp – ja eller nej
– et emne til debat
Debatten om dødshjælp dukker med jævne mellemrum op. I starten af året lod den danske kvinde Jane Hoffmann med
sygdommen Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) sig indlægge i Schweiz for at dø med sine kære omkring sig. Hendes beslutning fik stor mediebevågenhed, og det fik debatten om dødshjælp til at blomstre op igen. Hendes handling fik lektor
Arne Lykke Larsen til at gå til tasterne. Han har også sygdommen AlS og er afhængig af respirator og har hjælp døgnet
rundt.Hans indlæg har tidligere været bragt i Fyens Stiftstidende.

D

Arne Lykke Larsen med sine hjælpere i New York 2013. Privatfoto.

er har været meget debat i medierne om aktiv
dødshjælp, siden Jane
Hoffmann besluttede at
begå selvmord. Hun var ramt af den
dødelige og uhelbredelige sygdom
Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS).
Inden sygdommen lammede hende
totalt, måtte hun rejse den lange vej
til Schweiz for at få en værdig død.
Jeg blev ramt af den dødelige
og uhelbredelige sygdom ALS i år
2000, altså for 14 år siden. Jeg er
fuldstændig lam i hele kroppen og
fik respirator for godt otte år siden.
Jeg kan reelt kun bevæge øjnene
– dette synspunkt er skrevet på en
øjenstyret computer.
Hver morgen skal en af mine
hjælpere tørre mig bagi efter afføring – er det værdigt?
Jeg har ikke kunnet spise i mere
end ti år, jeg får al min føde og væske gennem en mavesonde – er det
værdigt?

Aktiv dødshjælp (også kaldet eutanasi afledt fra græsk ”den gode død”) er en handling, som har til hensigt at
afslutte et uhelbredeligt sygt menneskes liv med øjeblikkelig virkning. Det er forbudt i Danmark.
Passiv dødshjælp er, når behandlingen af et uhelbredeligt sygt menneske stopper, og personen overgår til udelukkende at få smertestillende behandling, såkaldt palliativ behandling. Det er ikke forbudt i Danmark.
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Indledning og bokse af Bente Rødsgaard

utroligt liv
Flertal for aktiv dødshjælp
Modstandere

Tyskland
Frankrig

En meningsmåling fra april 2014, som analysein-

Liechtenstein

stituttet Wilke foretog for Jyllands-Posten, viste, at

Østrig

Schweiz

syv ud af ti danskere går ind for aktiv dødshjælp til
Aktiv
Dødshjælp

døende eller uhelbredeligt syge. Når spørgsmålet

Italien

gælder uhelbredeligt syge børn, falder opbakningen til lidt under halvdelen, mens knap en femtedel støtter tanken om at afkorte livet for svært

Tilhængere

psykisk syge og mennesker med handicap.

Jeg har ikke kunnet tale i mere
end ti år, jeg kommunikerer via en
øjenstyret computer med elektronisk talesyntese, eller jeg staver mig
gennem ordene via en af mine hjælpere – er det værdigt?
Som respiratorbruger skal jeg
overvåges døgnet rundt – er det
værdigt?
Mange mennesker vil nok sige, at
jeg lever et uværdigt liv. Jeg er skide
ligeglad med værdighed, for jeg lever et så utroligt og fantastisk liv, at
andre mennesker ville synes, at det
er ren science fiction!
På trods af mit omfattende handicap arbejder jeg stadig som lektor
i teoretisk højenergi fysik på Syddansk Universitet i Odense - er det
værdigt?
Her i januar har jeg foreløbigt fået
to bestillinger på foredrag. Jeg holder omkring ti foredrag om året om
min forskning og om min sygdom –
er det værdigt?
For nogle år siden fik jeg en fornem pris af The American Physical
Society. De ved ikke noget som helst
om, at jeg er handicappet, og at jeg

har respirator. De synes bare, at jeg
gjorde et fremragende stykke arbejde – er det værdigt?
Jeg lever på en sten derhjemme,
for hvert år tager jeg på fem udenlandsrejser på trods af mit omfattende handicap. Sidste år var jeg i
Rom, Nice, Göteborg, New York og
Berlin – er det værdigt?
Oppe på toppen af Empire State
Building spurgte en kvinde, om
det var mit sidste ønske at komme
herop? Nej, jeg har uendeligt mange
ønsker endnu! På Ground Zero
spurgte en kvinde mig, om jeg var
brandmand? Hun troede jeg lå nederst i en bunke grus og glas for 12
år siden.
Det var rent spild, at Jane Hoffmann begik selvmord, for ALS-ramte
kan klare alt! I skulle lige se, hvad
mine tre ALS-venner i Odense kan
klare – de kan klare alt!
Fik Jane Hoffmann så en værdig
død? Efter min mening, nej. Hun fik
en dødbringende sprøjte, ligesom
man afliver en gammel hund hos
dyrlægen… ■

Assisteret
selvmord
i Schw eiz
Det er ulovligt at yde aktiv
dødshjælp i Danmark, men
muligheden for at sove ind
ved hjælp af medicin findes
i udlandet. Flere danskere
har benyttet muligheden for
assisteret selvmord på organisationen Dignitas' Klinik i
Schweiz.
Prisen for at få dødshjælp
er afhængig af indtægt,
det koster hos Dignitas ca.
85.000 kroner. Pengene går
til indledende lægevurdering, to lægekonsultationer i
Schweiz, medicin, bedemand,
kremering og hjemsendelse
af urnen. Dignitas har eksisteret siden 1998, og foreningen
ydede i 2012 dødshjælp omkring 200 gange.
Kilde: Kristeligt Dagblad
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rådgivning

JeppeKlemedsson
Kerckhoffs
Af Bengt Sigvardsson, fotos: Af
Jesper

Studium og BPA var i fare!
23-årige Zakaria Nasers
mål er at gennemføre sit
retorik studium. Derfor tog
han kampen op, da Københavns Kommune ville fratage ham sin Borgerstyret
Personlig Assistance (BPA),
men med hjælp fra Dansk
Handicap Forbund blev katastrofen afværget

D

et er en almindelig hverdag i marts. 23-årige Zakaria Naser befinder sig rutinemæssigt til forelæsning

på Københavns Universitet Amager.
Forelæserens betragtninger om argumentationens kunst blander sig med
lyden af de studerendes klaprende
tastaturer og duften af kaffe fra
papkrus.

Fra chok til glæde
Zakaria er dybt koncentreret, da
hans lydløse telefon blinker hidsigt
på bordpladen. Det er der egentlig
ikke noget usædvanligt i, men det
er der alligevel. For det er Zakarias
mor, der ringer, og hun ville aldrig
drømme om at ringe midt i en forelæsning. Zakarias hjerte ryger helt
op i halsen. Han når kun at tænke:
Hvad er det sket? Chokeret ha-

Zakaria Naser er glad for at
studere retorik, og at han
med hjælp fra rådgivningen, fik lov til at beholde
sine hjælperordning.
Foto: Jeppe Kerckhoffs

ster han ud af lokalet og ringer til
hende. Pulsen er tårnhøj, mens han
venter på, at hun svarer.
Endelig tager hun røret og til
hans store overraskelse, er det en
meget glad mor i den anden ende,
som fortæller, at han har fået lov
til at beholde sin Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter to års
uvished og tovtrækkeri med kommunen. Kommunen havde ændret
afgørelsen og tilbød endda lidt
flere hjælpetimer.
Zakaria blev meget glad, den gode
nyhed kom få dage før, at han ellers
ville være tvunget til at sige farvel til
sine hjælpere og sit drømmestudium.

To år i uvished er hårdt
Historien starter et par år tidligere.
Zakaria blev student i Odense og
kom derefter ind på drømmestudiet,
retorik ved Københavns Universitet.
I august 2012 flytter han til København, og kort tid efter meddelte Københavns Kommune, at den ville frakende ham hans BPA-ordning. Kommunen mente ikke, at han var en del
af personkredsen, der kan få BPA, og
at studiet var ’fornøjelse’, fordi han
var bevilget førtidspension.
Så fulgte et langt forløb med
en frakendelse i december 2012
efterfulgt af ventetid. Afgørelsen
blev senere erklæret ugyldig, fordi
der manglede en handlingsplan.
Efter et år kom en ny frakendelse
i december 2013 med besked om,
at Zakaria fra 1. april ikke længere
havde en BPA ordning. Det tilbudte
alternativ var hjemmepleje og ledsagelse 15 timer om måneden, og
han ville være tvunget til at droppe
sit studium. Igen skulle der bruges
meget tid på at klage og vente.

Uvished er det værste
”Det var to år i uvished, hvor man
32 • HANDICAP NYT 3 - 2014

BPA-ordning:
Servicelovens § 96:

Brug for hjælp?

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Hvis du har problemer med din

borgerstyret personlig assistance.

sag i kommunen eller trænger til

Borgerstyret personlig assistance

gode råd eller vejledning, kan du

ydes som tilskud til dækning af ud-

kontakte Dansk Handicap Forbunds

gifter ved ansættelse af hjælpere

rådgivning. Vi tilbyder faglig rådgiv-

til pleje, overvågning og ledsagelse

ning af socialrådgivere og støtte fra

til borgere med betydelig og varigt

frivillige bisiddere, som kan tage

nedsat fysisk eller psykisk funkti-

med til møder i kommunen. Kon-

onsevne, der har et behov, som gør

takt hovedkontoret tlf. 39 29 35 55

det nødvendigt at yde denne gan-

eller mail: social@dhf-net.dk

ske særlige støtte.
Kørestolen er ingen hindring,
når der skal festes. (Privatfoto)

ikke aner, om man er købt eller
solgt,” fortæller Zakaria og forsætter. ”Det rammer meget hårdt både
fysisk og psykisk. Man prøver at
fortsætte hverdagen, som om intet
er hændt. Det er som at have en
sort sky hængende over hovedet, og
det er svært at bevare optimismen.
Man bliver ked af det, vred og nogle
gange går det desværre ud over
nogen, som det ikke bør gå ud over
– fx tilfældige medarbejdere, som
man kommer til at tale med hos
kommunen. Heldigvis har jeg haft
en god støtte i form af venner, gode
studiekammerater og min mor.”

Vigtigt at have en
organisation i ryggen

tydeligt. Jeg har været tryg ved at
have en stor handicaporganisation
i ryggen. Det tager en del af presset, når man ved, at der er en professionel fagperson, som støtter i
en sag, og så er der en anden vigtig
ting, at man ikke står alene imod et
stort system,”siger Zakaria.

Et (studie)liv med
lige muligheder
Zakaria arbejder koncentreret ved
den bærbare i universitets cafeområde. Han studerer flittigt og har
fået gode resultater undervejs. Han
vil gerne være en dygtig retoriker
og måske arbejde som journalist.
På vejen derhen er der alt det

sjove, der følger med fx studiegrupper, festudvalget og spontane
fester. ”Og man er ikke forhindret i
at feste, fordi man er kørestolsbruger,” siger Zakaria: ”Jeg har i fuld
fart ’cyklet’ igennem København
imellem to medstuderendes cykler,
hvor jeg holdt fast i to bagagebærere, jeg er blevet løftet gennem et
vindue og ud på universitets tag,
da det tilfældigvis var der, festen
foregik, og jeg har præsteret at
komme til fester i små københavnerlejligheder på fjerde sal uden
elevator,” fortæller Zakaria med et
smil, der tydeligvis dækker over
mange gode oplevelser i det københavnske natteliv. ■

Det var hans mor, der foreslog, at
der skulle en organisation med ind
i billedet.
”Mine forældre har altid været
medlemmer af DHF, men nu blev
jeg selv medlem. Jeg har i hele
perioden haft et tæt samarbejde
med rådgivningen og socialrådgiver Inge Christensen, som har
argumenteret for, at jeg er en del af
personkredsen for BPA-ordningen.
Hun har haft den nødvendige indsigt i regler og praksis og har været
god til at beskrive mit behov meget
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FN-mål savner

handicapfokus
FN’s plan for udvikling ”2015-målene” nævnte ikke mennesker med handicap. Selvom
alle tal tyder på, at en særlig indsats er nødvendig. Nu skal de næste 15 års mål for udvikling skrives. Indtil videre er handicapproblemer kun nævnt i to delmål

J

eg møder op i den nyligt
opførte bygning i København,
der kaldes ”FN-byen”. Det er et
flot hus bygget i miljøvenlige
materialer, formet som en femtakket stjerne, der rækker ud til hele
verden og indviet af Dronningen og
FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon.
Mit ærinde herude er en konference, der hedder ”Den
Globale Udviklingsorden”,
som handler om fremtidens
udviklingshjælp og i det
hele taget verdens udvikling
efter år 2015. Udenrigsministeriet står for arrangementet.
Men først lidt historie.
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2015-målene
I år 2000 mødtes 189 medlemsstater i FN for at diskutere,
hvordan man
kunne løse
de største
problemer

for verdens fattige. Man blev enige
om at sætte ind på otte områder

og gav hinanden 15 år til at opfylde en række mål. Heraf navnet:
2015-målene.
Nu nærmer fristen sig, og resultaterne ser tilfredsstillende ud.
Ekstrem fattigdom er halveret, der
kommer flere børn i grundskole,
sundheden er øget, børnedødeligheden faldet og så videre. Det
virker at koordinere indsatsen, og
mange lande vil faktisk gerne vise,
at de gør noget for deres svageste
borgere.
Alligevel er der skår i glæden,
for i 2009 blev det mere og mere
klart, at mennesker med handicap
var negativt overrepræsenteret i
statistikkerne. Spørgsmålet er, om
det har haft betydning, at handicap
ikke er nævnt i et eneste af de
21 delmål. Sikkert er det, at mennesker med handicap overvejende
tilhører den svageste og mest udsatte del af befolkningen.

En milliard mennesker
har et handicap
Det er et problem i sig selv, at der
ikke er nok data til at underbygge,
hvor store udfordringerne er for
mennesker med handicap. Men der
kommer flere og flere undersøgelser, og de tegner et tydeligt billede.
Nedenstående oplysninger er fra
undersøgelser, som FN henviser til
i sine rapporter.
I 2011 opgjorde WHO, at 15
procent af verdens befolkning
har et handicap. Det er mere end
en milliard mennesker. Af dem
lever ca. 80 procent i udviklingslande. Har man et handicap, er
risikoen for at være fattig meget
stor, og mennesker med handicap
tilhører typisk de fattigste af de
fattige.
90 procent af alle børn med et
handicap i ulande går stadig ikke i
grundskole, og op mod 99 procent
af voksne med et handicap er analfabeter. Hvert tredje gadebarn har
et handicap. Arbejdsløsheden
for mennesker med handicap
er op mod to ud tre. De er
de sidste, der bliver ansat,
og de første der bliver
fyret. Mennesker
med handicap,
der er i arbejde, har i højere
grad de dårligst betalte
job og har
sværere ved
at avancere.
Det er dyrt
at leve med
et handicap

”Et voksende antal
undersøgelser viser, at
det største problem for
mennesker med handicap ikke er deres handicap, men stigmatisering
og fordomme.”
på grund af ekstra omkostninger
til medicin og hjælpemidler. Der er
ofte ikke adgang til sundhedsklinikker, og kvinder med et handicap
er oftere udsat for vold, fordi de
regnes for mindre værd.

Stigmatisering
Et voksende antal undersøgelser
viser, at det største problem for
mennesker med handicap ikke er
deres handicap, men stigmatisering
og fordomme. Stigmatisering vil
sige, at man ikke er accepteret af
samfundet, fordi man afviger fra
det ”normale”. Konsekvenserne er
store.
Det betyder blandt andet, at
børn, der har et handicap, bliver
valgt til sidst, hvis ikke alle i familien kan komme i skole. Når de bliver voksne, har de svært ved at få
et arbejde på grund af manglende
uddannelse, manglende evne til at
tage manuelt arbejde og en generel mistro til, at de kan udføre et
arbejde.
De praktiske årsager, til at mennesker med handicap ikke deltager i samfundet, er, at de mangler
hjælpemidler, støtte i undervisning,

2015 målene var en forspildt chance, nu kommer der en ny chance
for at skabe forbedringer for mennesker med handicap i FN regi.

HANDICAP NYT 3 - 2014 • 35

fn uland

jobs på nedsat tid og et tilgængeligt
samfund. Men det er stigmatisering,
der er den største årsag til, at problemet ikke bliver løst. Samtidig er
det nødvendigt, at mennesker med
handicap deltager i samfundet, hvis
stigmatiseringen skal udryddes. Det
er altså en ond cirkel. Derfor er det
nødvendigt med en indsats fra myndighedernes side.

Post-2015
Da 2015-målene har vist sig at
være en succes, er man for længst
gået i gang med at lave nye mål.
De kaldes Post-2015 (betyder efter
2015), og de vil sandsynligvis blive
til ”2030-målene”. På baggrund af
FN’s egne rapporter, der tilskynder
til at have meget mere fokus på
handicap, og som konkluderer, at
”2015-målene har været en forspildt mulighed”, lader det til, at
man vil inddrage handicap betydeligt mere i Post-2015. Især hvis det
store spøgelse er stigmatisering,
der kræver andre typer løsninger
end bekæmpelse af for eksempel
fattigdom.
Men det vil kun ske til en vis grad,
forklarer Orsolya Bartha, der arbejder i International Disability Alliance og følger 2015-målene tæt:
”Vi lagde ud med have handicap som delmål på syv af de 16
mål. Efter nogle runder er vi nede
på to. Der henvises i disse mål
specifikt til, at børn med handicap skal have skolegang og i et
andet punkt, at offentlig transport
skal være tilgængelig. Det er dog
bedre end i 2015-målene, og vi er
tilfredse med at være med til at
lave det forberedende udkast. Jeg
håber, at disse to delmål forbliver
i teksten, men med hensyn til at
få indført flere end dem, er jeg
ikke optimist,” fortæller hun i et
interview.
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Vigtigt at mennesker med
handicap nævnes
Det er vigtigt at forstå, hvorfor
man skal arbejde for at henvise
specifikt til mennesker med handicap. Hvis man for eksempel
skriver ”skolegang for alle”, og
målet er, at 90 procent af alle
børn skal gå i skole, så vil man
typisk bygge flere skoler, uddanne flere lærere og så videre.
Men hvis de børn, der har et
handicap overses eller ikke opfattes som lige så vigtige, vil man
ikke lave ramper eller toiletter til
dem, og så vil de ende mellem
de ti procent, der stadig ikke får
skolegang. Man opfylder altså en
stor del af målene, men taber i
mange tilfælde mennesker med
handicap.

Mennesker med handicap
er for dyre
Tilbage står, at der simpelthen ikke
er nok opmærksomhed på, at mennesker med handicap er en udsat
gruppe, der kræver en særlig type
hjælp. Det er også tilfældet i det
internationale ulandsarbejde og
også i Danmark. Det mener Orsolya
Barthar:
”Man bliver nødt til at ændre de
vestlige udviklingsarbejderes holdning, så de sørger for, at det er et
kriterium, at børn med handicap er
inkluderet. Det behøver ikke være
dyrt. Vi ved, at det for eksempel
kun koster 0,3 procent ekstra at
gøre toiletter tilgængelige,” siger
hun.
Netop omkostningerne er et
andet argument for, at mennesker
med handicap ikke bliver inkluderet. Men holdningsændringer behøver ikke at være dyre, og udgifter
til hjælpemidler kan let opvejes
af fordelen ved, at denne gruppe
kommer i arbejde.

2015-målene
• Halvere fattigdom og sult i
verden.
• Opnå grundskole til alle.
• Fremme ligestilling mellem
mænd og kvinder, og styrke kvinders rettigheder.
• Reducere børnedødeligheden med to tredjedele.
• Reducere dødeligheden
blandt gravide og fødende
kvinder.
• Bekæmpe udbredelsen af
HIV/AIDS, malaria og andre
sygdomme.
• Sikre en miljøvenlig og
bæredygtig udvikling.
• Opbygge et globalt partnerskab for udvikling.

Verdensbanken opgjorde i 2004,
at det årlige tab i bruttonationalproduktet (BNP) på grund af, at
mennesker med handicap ikke er i
arbejde, var meget store svarende
til mellem 9.000-12.000 milliarder
danske kroner.
Tilbage i FN-byen er konferencen
i fuld gang. Salen er fuld af gymnasieelever, der stiller spørgsmål til
udviklingsminister Mogens Jensen
og de fem andre landspolitikere
i panelet. Bagefter stemmer eleverne om, hvilke områder de finder
vigtigst at prioritere. Handicap er
ikke blandt de 19 områder. ■

ny bog

Af Bente Rødsgaard

højbede
Design din
have med

En ny bog giver tips
til, hvordan man skaber
højbede i sin have

H

øjbede har været kendt
i århundreder. I gamle
dage i victorianske køkkenhaver var højbede blot
høje jordbunker. Et ophøjet bed får
mere direkte sollys og opvarmning,
og planterne kommer på den måde
hurtigere frem.
Et højbed må ikke forveksles
med en plantekasse. Sidstnævnte
har en bund. Et plantet højbed
kan godt se ud som om, at det står
i en kasse, men det er mere en
afgrænsning, som forhindrer jordbunden i at skride, for et højbed er
uden bund.

Højbede er populære
I de seneste år er højbede blevet
meget populære i haver. Yngre

mennesker med børn, som lige har
købt hus og har meget travlt, har også taget højbedene til sig, fordi det
er ”nem have”, og børn kan tumle
på græsset uden om højbedene.
For ældre og mennesker med
handicap er højbede oplagte, fordi
man kan passe dem med færre
kræfter.
Det er egentlig kun fantasien,
der sætter grænser for, hvordan et
højbed skal se ud. I bogen er der
mange eksempler på materialer,
pasning og velegnede planter til
inspiration.

fra en kørestol. Det er også en god
idé at få en bred kant på højbedet,
så man har noget at lægge haveredskaber på.
I bogen deler forfatteren gavmildt
ud af ideer. Bogen henvender sig
både til helt nye haveejere og de
mere erfarne, og den er illustreret
med instruktive tegninger og godt
200 fotos fra både ind- og udland. ■

Tips til mennesker
med handicap
Et kapitel i bogen omhandler tips
til mennesker med handicap, der
vil have højbede. Et tip er at lægge
fliser mellem bedene og anlægge
dem i en højde, så de kan passes

Om forfatteren
Nina Ewald er en passioneret
haveskribent og fotograf, som
har udgivet adskillige bøger
om hus og have. Hun sidder i
Haveselskabets bestyrelse og
skriver for en lang række danske og udenlandske magasiner.
Hun er også en meget anvendt
foredragsholder. Inspiration og
viden samler hun på masser af
haverejser samt besøg i både
private haver og på udstillinger.
Design din egen have med Højbede er udgivet af forlaget NICE,
168 sider. Pris kr. 289.

Højbede er uden bund, men man kan have fliser mellem dem.
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PORTRÆT
Udflugtstips

Af Bente Rødsgaard, Jeppe Kerckhoffs Af
& Solveig
Andersen
Bente Rødsgaard

Oplev dyr på tæt hold
Sommeren er nu en realitet og en skøn tid for udflugter. Handicap-nyt har fundet nogle
steder, som man kan besøge i kørestol. Vi har fundet nogle udflugtsmål velegnet til personer, der er glade for dyr, og som kan lide at opleve dem så tæt på som muligt.
Nordsøen Oceanarium
I Hirtshals kan man opleve et stort
oceanarium med 4,5 mio. liter vand,
hvor havets fisk kan ses i stimevis,
men også større dyr som sæler og
hajer. Nordsøen Oceanarium sætter
på forskellig vis fokus på livet i og
på Nordsøen. Hver dag året rundt
er der aktiviteter og mulighed for
små test, fx kan du teste, om du er
lige så stærk som en hummer. Der
er også bassiner, hvor man kan røre
rødspætter og søstjerner.
En dykker fodrer dagligt dyrene
i det store Oceanarium. Dykkeren
er udstyret med et undervandskamera, som filmer det, han ser, så
gæsterne via en skærm oplever
at komme helt tæt på dyrene. Om
sommeren er der et udendørs krabbeanlæg, hvor børn og barnlige
sjæle kan fange krabber. At se sæ-

Flere oplysninger:
www.nordsoenoceanarium.dk
eller tlf. 98 94 44 44.

lerne blive fodret er også en sjov
oplevelse.
Hele attraktionen er handicapvenlig såvel indendørs som uden-

dørs. Der er både handicaptoiletter
og elevatorer. Medbragt mad og
drikke kan nydes udendørs eller i
et overdækket område.

Aalborg Zoo
Flere oplysninger:
www.aalborgzoo.dk
eller tlf. 96 31 29 29.
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I Aalborg Zoo kan du opleve aber, elefanter, isbjørne, løver
og tigre samt fugle og krybdyr. Fodring af pingviner og søløver er et dagligt tilløbstykke. Der er også en restaurant,
og mange muligheder for at spise medbragt mad i haven,
der rummer mange borde og bænke. Det er muligt at leje
en kørestol gratis, og man må medbringe sin hund, hvis
den er i snor. Dog er der enkelte steder indendørs, hvor
hunde ikke må medbringes.
Om sommeren er der weekendunderholdning fra scenen, hvorfra Safari Simon underholder børn med sine
drabelige beretninger om sine ekspeditioner i ”Kongslawistans meget farlige jungle”. Der er også handicaptoiletter, og det er let at komme rundt i anlægget.

geder og kaniner. Der er fire handicapparkeringspladser tæt ved
indgangen.
Det er ikke tilladt at medbringe
førerhunde, da over halvdelen
af dyrene i Randers Regnskov er
fritgående, men der er en ”hundeparkering”. Der er elevatorer
og handicaptoiletter. Enkelte
stier er meget stejle for at give
”rigtig” regnskovsstemning, og de
vil kræve gode kræfter at køre på
eller hjælp fra en hjælper, hvis
man sidder i manuel kørestol.

Flere oplysninger:
www.regnskoven.dk
eller tlf. 87 10 99 99

Randers regnskov
At træde ind i Randers Regnskov
er som at træde ind i en anden
verden. Luften er varm og fugtig,
og fyldt med lyde fra brusende
vandfald og de fritlevende aber
og fugle. I trækronerne hænger
flagermus og dovendyr og ser
ned på dig. Kort sagt det er eksotisk at færdes i den 3600 m2
store tropeudstilling, som befin-

Givskud zoo
I Givskud Zoo lever 700 dyr
fordelt på 70 forskellige arter.
Nogle af dem er truede i naturen, og dyrene indgår derfor i et
internationalt avlssamarbejde
mellem zoologiske haver fra hele
verden. Lige nu er det det eneste
sted i Danmark, hvor man kan
se gorillaer. Af sjældne dyr er fx
den afrikanske bongo-antilope
og kæmpestore oddere. Dyrene
går i store flokke i store anlæg
med blandede dyregrupper. På
næsehornssavannen er der også
gnuer, sorte hesteantiloper og
kafferbøfler.
Givskud Zoo kan opleves både
i bil og til fods på grusbelagte
stier. Der er tre kørestrækninger
og tre gåstrækninger. Gangbesværede, som kan komme ind og
ud af en almindelig bus, kan køre

der sig i tre kupler med dyr og
planter fra Sydamerika, Asien og
Afrika.
Hvis du kan lide slanger og
krybdyr, så er stedet lige noget
for dig. Her er fx et asiatisk slangetempel, hvor ugiftige snoge
og kvælerslanger lever frit. I alt
250 dyrearter kan du opleve.
Der er også butik, café og et
lille udendørs zoo for børn med

på guidet tur med safaribussen,
men da det ikke er en liftbus,
så er du velkommen til at køre i
din egen bil. Det er muligt både

Mærkeordningen
Godadgang.dk har registreret ovenstående attraktioner.
På www.godadgang.dk
kan du læse meget mere
om forholdene for mennesker med handicap fx
mål på handicaptoiletter.

at låne kørestole eller rollatorer,
men da der er få, anbefales det
at ringe i forvejen for at reservere.

Flere oplysninger:
www.givskudzoo.dk
eller tlf. 75 73 02 22.
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ny bog

Af Bente Rødsgaard

Et liv i
andres
hænder
Bogen ”Et liv i andres hænder” er redigeret af forfatter og debattør Lisbeth
Riisager Henriksen. Bogen
sætter fokus på mennesker
med funktionsnedsættelser og deres rettigheder,
som er under voldsomt
pres i disse år

Hvis man har en funktionsnedsættelse, er man dybt afhængig af fællesskabets støtte. I de seneste år er
støtten i form af kompenserende
ydelser kommet under pres. Diverse politiske reformer har betydet
store forringelser for borgere med
handicap. I bogen ’Et liv i andres
hænder’ beskrives realiteterne for
de mennesker, der rammes hårdt af
samfundets ændrede syn på handicappolitiken.

Ubarmhjertigt samfund
Forfatteren Lisbeth Riisager Henriksen er meget bekymret for den
asociale udvikling, som samfundet
har gennemgået de seneste par år.
Det er årsagen til, at hun gik i gang
med bogen.
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”På få år har vi fået et på mange
måder ubarmhjertigt samfund,
hvor det er blevet legitimt for
politikere og andre magthavere at
svigte mennesker, der beder om
hjælp i forbindelse med sygdom
eller handicap”, siger hun og forsætter:
”Det vil jeg gerne protestere
imod. Det er mit håb, at bogen
kan åbne øjnene for dem, der har
indflydelse på syge menneskers
livsvilkår, og få dem til at reflektere over deres adfærd og tage
stilling,” siger Lisbeth Riisager
Henriksen.
Hun har også et andet ønske
med bogen: ”Jeg håber, at bogen
kan bidrage med mere viden om de
ting, som vi oplever, når vi er syge
og medvirke til at øge forståelsen
hos dem, der sidder med magten,
og give syge mennesker mere
styrke, så det bliver sværere for
magthavere at træde dem under
fode,” fortæller hun.

Bidrag fra Dansk Handicap
Forbund
Bogen består af indlæg fra ti forskellige bidragsydere, som arbejder med handicapområdet, heraf
fire fra Dansk Handicap Forbund:
Landsformand Susanne Olsen, formand for arbejdsmarkedspolitisk
udvalg Inger Steen Møller, politisk
konsulent- og rådgivningsleder
Jeppe S. Kerckhoffs samt advokat
Sanne Møller, der frivilligt yder
juridisk støtte til forbundets rådgivningsteam. ■

Fakta
”Et liv i andres hænder,” pris kr.
238. Unitas Forlag 2014,
www.unitasforlag.dk
Lisbeth Riisager Henriksen er
cand.mag. i dansk, debattør og
forfatter.

Læserkonkurrence

Af Bente Rødsgaard

r
Læksurerence

kon

Vind rosenbog

I det forrige nummer af Handicap-nyt omtalte vi
Laubjergs Rosenhave tæt på Ringkøbing som et
velegnet udflugtsmål for kørestolsbrugere, der interesserer sig for havebrug. Gartnerparret Martha og
Søren Laubjerg, som ejer stedet, elsker roser - ikke
mindst historiske roser, som der også er en del af i
deres have.
De har udgivet en bog fyldt med historier om roser samt tips til haveejere om pleje.
Historiske roser
I bogen kan du læse om Mumiekransrosen (Rosa X
Richardii), som er verdens ældste og kan dateres til
gravfund i Egypten, og om ”Gruss an Aachen” der
var forfatteren Karen Blixens yndlingsrose, og som
hun ofte brugte i sine buketter, der prydede hendes
hjem på Rungstedlund.
Søren Laubjerg har foræret Handicap-nyt et eksempar af bogen som præmie til en sommerkonkurrence. En læser kan derfor vinde bogen ved at
besvare spørgsmålet.

Laubjergs Rosenhave er både et udflugtssted
og en planteskole. Men hvilken by ligger haven
i nærheden af?
1) Ringkøbing
2) Roskilde
3) Ringe
Send det rigtige svar, mærket ”Rosenbog” til redaktør Bente Rødsgaard bente@dhf-net.dk eller send
svaret med brev til Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Husk at skrive dit
navn og adresse.

Vi trækker en vinder den 28. juli
2014. Vinderen offentligøres på
hjemmesiden og får bogen tilsendt.

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab
BPA
P.P. Handicapservice ApS står bag dig! P.P. Handicapservice ApS kender til alle de udfordringer, der
kan opstå, når man har en BPA-ordning og er arbejdsleder. Vi har mere end 10 års erfaring, som vi
meget gerne deler med vores samarbejdspartnere. Har du spørgsmål - eller oplever du udfordringer,
er du altid velkommen til at kontakte os!

Fuld Service på Helhedsløsningen
P.P. Handicapservice ApS leverer helhedsløsninger, der sikrer den optimale hjælp og omsorg for
Borgeren. Vi tager ansvar for opstart, etablering og drift af hjælperteams og tilrettelægger hjælpen i
tæt dialog med den offentlige myndighed og borgeren, og det uanset om der er tale om sundhedsfaglige ydelser, plejefaglige ydelser, støtteydelser eller aflastningsydelser.

Vikarservice
Vikarer til private, institutioner og plejehjem, som ved sygdom/ferie mangler ekstra mandskab.

Alle vores ydelser leveres med basis i vores værdinormer, der bygger på:
• Engagement

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

• Mere

• Omsorg
end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

E-MAIL

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848
Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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Parkering

Af Mads Stampe

Parkeringsbøden

er fordoblet

Nye parkeringsregler skal få folk til at tænke sig om en
ekstra gang, inden de uretmæssigt optager en handicapparkeringsplads. De nye regler kaster dog
også et muligt nyt samarbejde af sig

D

en 1. marts 2014 trådte en række nye parkeringsregler i kraft. Reglerne dækker alle
offentlige parkeringspladser, og de betyder
blandt andet, at folk uden handicapparkeringskort, som sniger sig til at parkere på en parkeringsplads tilegnet til mennesker med handicap, kan
se frem til en afgift på den dobbelte takst eller i nogle
tilfælde mere.
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Nye regler vækker glæde i DH

Økonomisk gevinst til DH

De nye regler vækker glæde hos Danske Handicaporganisationer (DH), hvor man gennem flere år har kæmpet for at få sådanne regler gennemført for at sende et
signal om, at det ikke er i orden at benytte handicapparkeringspladser uden gyldig tilladelse.
”Der er ingen, der ved, om det er godt nok. Men der
er nok nogle, som vil tænke sig om en ekstra gang, og
vi håber, at de nye regler kommer til at virke præventivt,” siger formand i DH Stig Langvad.
Han understreger dog samtidig, at det vigtigste er,
at man i tillæg til reglerne får et godt samarbejde
med parkeringsvagterne, så de gør en ekstra indsats
for at tjekke, om bilerne, der holder på handicapparkeringspladserne, har et gyldigt handicapparkeringskort. I den forbindelse mener han, at det er vigtigt, at
mennesker med handicap går forrest som de moralske vogtere.
”Det er vigtigt, at det er den person, som har brug for
kortet, der rent faktisk bruger det,” understreger han.

Udover det politiske signal, som de nye regler så klart
sender, kan det også ende med en økonomisk gevinst
til DH.
Et nyt samarbejde mellem den private parkeringsudbyder Q-Park og DH, som man i øjeblikket er ved at
lægge sidste hånd på, sørger nemlig for, at den ekstra
bødeafgift går til at forbedre forholdene for mennesker med handicap her hjemme.
For selvom aftalen stadig ikke er helt på plads, så
mener Q-Park ikke, at den ekstra afgift bør tilfalde dem.
Pengene bør i stedet tilfalde dem, som det hele i bund
og grund handler om, nemlig mennesker med handicap.
Sådan en håndsrækning er man ikke sen til at anerkende hos DH, hvor man ligesom hos Q-Park håber på,
at aftalen snart kommer på plads.
”Det er sympatisk, at de vil det. Jeg er ikke mindst
glad for, at det kommer til gavn for de mennesker, som
bliver ramt af, at nogle andre har taget deres parkeringsplads,” slutter Stig Langvad. ■

Dansk Handicap Forbund har bødekort, som du kan bestille på hovedkontoret. (Se foto af bødekort side 42).

Kaptajn Duo
Trehjulet tandemcykel med gear.
Velegnet til brugere fra 3 år til voksen.
Findes med og uden hjælpemotor.
En stabil og tryg løsning.
Se vores udvalg af cykler på
www.medema.dk

Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk

Nyt DHF materiale

Af Jeppe Kerckhoffs

Tag temperaturen – på reformen af

førtidspension
og fleksjob!

Dansk Handicap Forbund har udsendt et materiale om reformen af førtidspensionen
for at få opklaret, hvordan reformerne virker i praksis i landets 98 kommuner
Den omfattende reform af førtidspension og fleksjob
har eksisteret mere end et år. Et af de synlige resultater
er, at der sket et markant fald i antallet af personer, som
får bevilget førtidspension. Men samtidigt er der ikke
blevet etableret de ressourceforløb, som skulle træde i
stedet for. Og samlet set er der heller ikke flere, som har
fået et fleksjob. Der melder sig derfor mange spørgsmål.
Hvor er alle disse mennesker så henne, hvis de ikke er i
forløb eller får pension? Får de den rette hjælp? Og gør
kommunerne noget for at få skabt flere jobåbninger til
de mange mennesker, som reformen skulle bringe ud på
arbejdsmarkedet?

Brug materialet
Materialet kan frit benyttes med henvisning til Dansk
Handicap Forbund og downloades på hjemmesiden under nyheder eller rekvireres gennem hovedkontoret tlf.
39 29 35 55 eller e-mail dhf@dhf-net.dk. ■

Du kan udfordre kommunen
Reformen er udtænkt og dikteret fra Christiansborg, men
det er i landets 98 kommuner, den skal fungere. Der vil
derfor være mange forskellige bud på, hvilke indsatser
man vil tilbyde lokalt. Hvad er for eksempel indholdet i
et ressourceforløb i henholdsvis Frederikshavn, København og Sønderborg?
Uanset om du er tillidsmand, medlem eller bare politisk interesseret, så kan du være med til at udfordre din
kommune.
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg og socialpolitisk udvalg
i Dansk Handicap Forbund har fulgt reformen tæt og står
bag publikationen: ”Tag temperaturen – på reformen af
førtidspension og fleksjob.”
I den er der mange spørgsmål, som kan bruges lokalt
over for kommunalpolitikerne til fx møder, så afdelingerne og medlemmerne kan få svar på, hvordan det står
til i deres kommune.
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Tag temperaturen på reformen af
førtidspension og fleksjob!

Arbejdsmarkedspolisk udvalg og socialpolitisk udvalg, maj 2014

DHF AKADEMIET

Af Mads Stampe

Hvad er tetraplegi og paraplegi?

Hvad er RYK?

Udtrykkene stammer fra den medicinske verden. Paraplegi er den latinske betegnelse for en rygmarvsskade, som
sidder under halsstykket. Det vil sige, at rygmarvsskaden
sidder i området fra 8. ryghvirvel og nedefter. En paraplegiker har ofte lammelser i både ben og underkrop.
Tetraplegi er den latinske betegnelser for en rygmarvsskade, der sidder i nakkeregionen, som strækker sig fra
den øverste nakkehvirvel til lige under 7. nakkehvirvel.
Konsekvenserne af en rygmarvsskade øges jo højere
oppe på rygsøjlen, skaden sidder. En paraplegiker vil
typisk have lammelser både i kroppen, ben og fødder, og
i arme og hænder.
En meget høj skade, som rammer 4. halshvirvel, kan
desuden medføre lammelse af åndedrætsfunktionen.
De to termer dækker altså over rygmarvsskader. Disse
kan være både komplette, hvor rygmarven er helt beskadiget. Dette medfører en fuldstændig lammelse i
kroppen. Skaden kan dog også være inkomplet, hvilket
betyder, at rygmarven kun er delvist beskadiget, og det
kan betyde, at den tilskadekomne fx har mulighed for at
bevare en gangfunktion.

De rygmarvsskadedes interesser er dækket af den brugerstyrede interesseorganisation for mennesker med
rygmarvsskade RYK, som er en specialkreds i DHF.
Navnet RYK er resultatet af en afstemning på generalforsamlingen i 2002 i Paraplegikerkredsen, som specialkredsen hed dengang. Her blev navneskiftet besluttet
efter stor debat, og den dag i dag skaber RYK stadig
en del forvirring. Ikke mindst på grund af stavemåden.
Dengang tilbage i 2002 lød forklaringen fra reklame- og
ophavsmand til navnet Bo Bernichow således:
”Fonetisk beskriver navnet, hvor skaden er sket. Samtidig er det et aktivt og positivt ord. Det hylder det fysiske
og mentale fremskridt, I som rygmarvsskadede har gennemført. I er RYKKET! RYK er fremtidsorienteret og en
hyldest til initiativet og det aktive liv,”
sagde han dengang til deltagerne på
generalforsamlingen. RYK har deres
egen hjemmeside www.ryk.dk ■

DHF Akademiet
DHF Akademiet er et nyt tiltag i Handicap-nyt, hvor vi vil forklare nogle af de udtryk og termer, som vi har for vane at
bruge i flæng i Dansk Handicap Forbund (DHF). Men hvad dækker de mange begreber og forkortelser egentligt over?
De, der har været med i forbundet i årevis, kender og bruger mange ord på en selvfølgelig måde. Men hvad med de nye
medlemmer, der kommer ind i forbundet? Kender de også de ord? DHF Akademiet tilbyder viden til alle videbegærlige.
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VIRKSOMHEDSGUIDE

Er du irriteret over, at din skinne
sidder fast på dine sko?

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!
Dropfodmdialock

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne.
Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko.
Det giver frihed i hverdagen til at lave mange aktiviteter med samme
skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Handicapservice
for dig
-omsorg med omtanke

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

og går med dig hele vejen!
Hos os er mennesket i centrum.

VIRKSOMHEDSGUIDE

Vi er din samarbejdspartner
og går med dig hele vejen!

Juridisk rådgivning
Legal Consult
Fuglebakkevej 88, 2000 Frederiksberg
(ved S-tog station Fuglebakken)

Kørestolstraktor

Telefon +45 22625381
info@legalconsult.dk
www.legalconsult.dk

For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Kære borger

Juridisk rådgivning

Legal Consult er et juridisk
rådgivningsfirma, der tilbyder juridisk
Telefon +45 22625381
info@legalconsult.dk
bistand og / eller bisidderrolle
www.legalconsult.dktil borgere med et handicap og deres
familier.

Legal Consult
Fuglebakkevej 88, 2000 Frederiksberg
(ved S-tog station Fuglebakken)

Klik på og kør …

Hvorhen du vil

Handicapområdet er et af de mest udfordrende områder for
kommunerne.
-

Mød os på

Health & Rehab

Legal Consult holder kontakt med myndigheder og andre
interessenter i tæt dialog med borgeren
Legal Consult skaber tryghed i borgerens hverdag
Legal Consult sikrer, at kommunerne finder en optimal
ressourcebalance ved håndtering af komplekse opgaver.

i Bella Center
9.-11. sep. 2014

Som borgerens repræsentant varetager Legal Consult bl.a.
følgende opgaver:
✓
✓
✓
✓
✓

Begærer aktindsigt i din sag
Tager (om nødvendigt) kontakt til din læge og andre aktører
Støtter dig under kommunens visitation i din sag
Fører dialog med myndighederne
Klagebehandling i tilfælde af afslag

Du har også mulighed for at tegne et rådgivningsabonnement,
således at du får en attraktiv mulighed for at få din egen jurist
som sparringspartner.
Kontakt os for mere information om vores abonnementsordning.
Kontaktoplysninger findes på: www.legalconsult.dk
Du kan også kontakte os via e-mail: info@legalconsult.dk

oplev berlin

Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk

tag til tenerife

Tilgængelig for alle har du nu mulighed for at
opleve Berlins puls, kreative kunstscene og
kulturelle smeltedigel.

Cykle, vandre, snorkle, dyrk fitness eller køl helt af
- enten i en af hotellets mange pools eller liggende
i vandkanten på en af øens mange, skønne strande.

fra 1.495,-

fra 5.195,-

Pris ved 2 personer inkl. 2
overnatninger på 4* hotel,
morgenmad og fri parkering
(kør-selv)

Kontakt os på www.sustravel.dk og se
flere tilbud på rejser uden begrænsninger

Pr. person 1 uge på Playa Las
Americas på et af Sus Travels’
4* hoteller inkl. fly, transfer og
½ pension

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

facebook.com/individet

mere på www.individet.dk
eller ring på 20837642
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