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Forside: ARoS i 
Aarhus er et ek-
sempel på univer-
sel design. Foto: 
Claus Haagensen.

DANMARKS LÆKRESTE.OPLEV DANSK DESIGN.
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VI ER PÅ DAGSORDENEN
Når man lever med et handicap, så er man 
meget afhængig af, at politikerne forstår 
vores situation. Forstår de os, er der en 
chance for, at vi får nogle gode rammer 
– et fundament, som gør os i stand til at 
leve et liv med lige muligheder.

  I Dansk Handicap Forbund arbejder vi 
ihærdigt sammen med andre organisatio-
ner om at bringe denne viden videre til 
politikerne, og det er tydeligt, at dette er 
et arbejde, der aldrig bliver fuldført, og 
som kræver en vedholdende indsats. Det 
er som om, at der er en tendens til, at om-
rådet ellers bliver glemt – eller der laves 
nogle hurtige og nemme løsninger hen 
over hovedet på os.

  Derfor er valget også en begivenhed, 
som får mig til at tænke meget over vores 
sag. For vores sag er desværre ikke den, 
der står øverst på dagsordenen, selvom 
presset på vores område er markant.

  Derfor er det nogle gange op ad bakke 
at få handicapspørgsmålet på dagsorde-
nen. Men denne gang er det alligevel en 
lille smule anderledes. Ved dette valg er 
der to overskrifter, som har betydning for 
os, og allerede nu ser ud til at præge val-
get – nemlig pension og udspillet til en ny 
sundhedsreform.

  Pensionsområdet er i spil, fordi Social-
demokratiet taler om bedre forhold for 
mennesker, som er nedslidte og skal have 
en bedre adgang til pension. Positivt, 
men også noget, der bør udfordres. Rød 
bloks statsministerkandidat sad nemlig 
for bordenden i 2013, da man vedtog den 
reform af førtidspension og fleksjob, som 
i mere end seks år har medført massive 
problemer for vores målgruppe. Spørgs-
målet er derfor, hvad en ny socialdemo-
kratisk regering til forskel fra den nuvæ-
rende regering vil gøre ved reformen? Vil 
man tage de mange historier om svigt af 
syge mennesker alvorligt og sammen med 
forligskredsen tage et opgør med de dele 
af reformen, som ikke virker?

  Sundhedsområdet er et andet tema, 

som er kommet helt ind i centrum af valg-
kampen, fordi regeringen har fremlagt et 
stort udspil til en reform af sundhedsom-
rådet. Nedlæggelse af regionerne og ud-
læggelse af de sidste specialiserede han-
dicaptilbud til kommuner og sundsfælles-
skaber. Udspillet har desværre karakter af 
at være et gigantisk eksperiment midt i en 
tid, hvor vi oplever store forringelser. Vi 
får ikke noget svar på, hvordan vores om-
råde skal se ud, for det har man udskudt 
til drøftelse efter valget. Vi ved altså ikke, 
hvad det er, vi vil få, og den usikkerhed er 
uacceptabel for vores medlemmer.

  Jeg afholder mig altid fra at pege på 
den ene eller den anden blok, for han-
dicappolitik har ingen farve, men denne 
valgkamp er speciel, fordi den ser ud til 
at komme til at berøre nogle af vores ker-
neområder. Jeg vil derfor kraftigt opfordre 
alle til at gå ud og stille kritiske spørgsmål 
til kandidater fra begge blokke. Vi skal 
bede om fair behandling af mennesker 
med nedsat arbejdsevne og frabede os 
eksperimenter.

  I stedet skal vi have styrket specialvi-
den og specialtilbud, og det skal være ob-
ligatorisk for kommunerne at bruge den.

  Endelig skal vi sikre en erkendelse af, 
at det kræver en investering i det enkelte 
menneske, hvis vi skal bevare vores funk-
tionsniveau til gavn for både os selv og 
samfundet.

  Lad os udfordre kandidaterne og sætte 
vores sag på dagsordenen – det er vigti-
gere end nogensinde!

Godt valg!

Susanne Olsen
Landsformand

Cimbria Ferie • Sortenborgvej 41 • 8600 Silkeborg • Tlf. • Mobil 26 73 69 22 
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Hver torsdag udgiver Danske 
Handicaporganisationer(DH) et ny-
hedsbrev ved navn ”Nyt fra DH."
Alle kan abonnere på det. Du kan 
tilmelde dig nyhedsbrevet via dette 
link: https://danske-handicaporgani-
sationer.clients.ubivox.com/forms/
subscribe/list/20438/

Hver dag udsender DH ”Handiklip”, 
der samler handicappolitiske nyhe-
der fra webmedierne. Systemet dæk-
ker ikke alle medier, så alt kommer 

ikke med, men du kan få et overblik. 
Det kan alle også abonnere på via 
dette link. https://www.handicap.dk/
nyheder/handiklip/tilmeld/

Flere og flere borgere læser med i 
egen journal, når de har været ind-
lagt på et offentligt hospital. Det 
viser tal fra sundhed.dks kendskabs-
undersøgelse, som er foretaget hvert 
år tilbage til 2012. I undersøgelsen 
har man spurgt 1018 danskere, om 
man har prøvet at læse med i egen 

OG HELENE ELSASS 
 PRISEN 2019 GÅR TIL …
To seje kvinder skilte sig ud blandt de 

mange gode indstillinger til Helene 

Elsass Prisen 2019. Derfor valgte 

udvælgelseskomitéen at dele pri-

sen på 150.000 kr. mellem Pauline 

Sonne-Schmidt, der som ildsjæl har 

stablet venskabsweekender for børn 

med cerebral parese på benene, og 

Astrid Siemens Lorenzen, der selv har 

cerebral parese og er en fantastisk 

rollemodel. 

Astrid Siemens Lorenzen er 19 år, 

sidder i el-kørestol og har intet ver-

balt sprog, hun kommunikerer via en 

øjenstyret talecomputer. Men trods 

tydelige udfordringer går Astrid i gym-

nasiet, hvor hun er meget ambitiøs i 

drømmen om at blive fysiker - hvilket 

et karaktergennemsnit på 11,7 vidner 

om. Samtidig er hun aktiv handicappo-

litisk og bruger sig selv i pressen både 

som debattør og rollemodel.

Den anden vinder, 38-årige Pauline 

Sonne-Schmidt, er mor til fire børn, 

hvor det ene barn har cerebral parese 

(CP). Hun modtog prisen for at søsæt-

te venskabsweekender, hvor familier 

med børn med CP mødes to gange år-

ligt for at hygge sig, skabe venskaber 

og få netværk. 

Helene Elsass Prisen tildeles en 

person, et projekt eller en institution, 

der har gjort en særlig indsats for 

mennesker med cerebral parese. 

EU'S TIL-
GÆNGELIG-
HEDS DIREKTIV 
ER EN REALITET

I midten af marts måned vedtog 

Europaparlamentet med overvæl-

dende flertal et tilgængelighedsdi-

rektiv, som blandt andet stiller krav 

til tilgængeligheden for mennesker 

med handicap til billetautomater, 

hæveautomater og mobiltelefoner.

Det er den danske EU-parlamenta-

riker Morten Løkkegaard, som har sid-

det for bordenden af forhandlingerne 

for Europaparlamentet, og derfor 

mødte Handicap-nyt ham til en snak 

kort efter, at forhandlingerne var gået 

i gang sidste år.

Samtalen med Morten Løkkegaard 

og de perspektiver, der ligger i direk-

tivet, som på det tidspunkt bare var 

et forslag, kan høres på Handicap-nyt 

EKSTRA via hjemmesiden.
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sygehusjournal på nettet. Til det 
spørgsmål svarede 29 procent af de 
adspurgte ja i 2012. Til det samme 
spørgsmål svarede 55 procent ja i 
2018. Tallene i sundhed.dks kend-
skabsundersøgelse dækker over syge-
husjournal på nettet generelt og ikke 
e-journalen på sundhed.dk. Det kan 
altså også være fx på min sundheds-
platform, at borgerne har læst deres 
journal. Kilde: Sundhed.dk

Papagenoprisen uddeles for første 

gang til september 2019. Prisen hed 
tidligere Wertherprisen. Med prisen 
ønsker priskomitéen at signalere, at 
det er vigtigt at omtale selvmord på 
en sober, respektfuld og informativ 
måde. Fornuftig medieomtale af 
selvmord kan nemlig få selvmord-
struede til at søge hjælp. Navne-
skiftet er sket for at sætte fokus 
på forebyggelse fremfor risikoen 
ved omtale af selvmord. Prisen var 
oprindeligt opkaldt efter Goethes 
roman ”Den unge Werthers lidelser”, 

som efter udgivelsesdatoen i 1774 
satte en bølge af selvmord i gang, 
det nye navn refererer til fuglefæn-
geren Papageno fra Mozarts opera 
Tryllefløjten, som overvejer selv-
mord, da han tror, han har mistet sit 
livs kærlighed, men tre ånder griber 
ind og viser Papageno, at der er 
bedre måder at håndtere situatio-
nen på. Prisen er på kr. 10.000. Sid-
ste frist for indstilling af kandidater 
er den 26. juni 2019 kl 12.00. Læs 
mere på www.selvmordsforskning.dk 

Del det! Det Centrale Handicapråd 
sætter fokus på udfordringer ved et 
liv med handicap
I syv små videoer har Det Centrale 

Handicapråd sat fokus på, hvordan det 

er at leve et liv med handicap, og de 

udfordringer det kan give. Det gør de 

gennem syv personlige fortællinger.

Vores eget medlem af lokalbesty-

relsen Furesø – Allerød – 

Ballerup – Hørsholm – Ru-

dersdal, Per Baar Kæseler 

er med i en af videoerne, 

hvor han fortæller om ud-

fordringerne ved at have 

søgt job i mere end fem år 

uden held for til sidst at få 

fleksjobbet og den glæde, 

der følger med det.

De små videoer har til 

hensigt at fortælle om li-

vet med handicap – eller 

om pårørende til men-

nesker med handicap 

– og give en forståelse 

for noget af det, som kan 

være svært. En anden 

video fortæller fx om en 

families kamp med en 

kommune for at få den 

hjælp til deres barn, som 

de har brug for. I Handi-

cap-nyt har vi beskrevet denne kamp 

under overskriften systemstress, og 

det er desværre ikke sjældent, at vi 

har sager i vores rådgivning, hvor 

medlemmer må kæmpe og klage for 

at få ret i systemet.

Det Centrale Handicapråd har 

lagt de syv små videoer på deres 

hjemmeside her: https://dch.dk/ syv-

udfordringer. Herfra skal lyde en 

stor opfordring til at dele dem på de 

sociale medier.

Foto: DCHs hjemmeside.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

FRA HJEMMESIDEN: 

PRAKSISUNDERSØGELSE 
PÅ BPA-OMRÅDET
BPA-området er under voldsomt pres 

i disse år. Det bekræftede en praksis-

undersøgelse på området fra Anke-

styrelsen, som blev offentliggjort den 

20. februar. Undersøgelsen og vores 

egne erfaringer fra rådgivningen teg-

ner til sammen et tydeligt billede af, 

at der er behov for at få skabt klare 

rammer og tryghed omkring ordnin-

gen.

Beviserne er mange: Ankestatistik-

ken fra Ankestyrelsens viser, at ti pro-

cent af alle ordninger på landsplan 

i 2017 har været igennem Ankesy-

stemet, og i disse sager havde kom-

munerne lavet fejl i 1/3 af sagerne. 

Praksisundersøgelsen viser ligeledes, 

at der er fejl i en fjerdel af en stor 

gruppe sager, som netop ikke har væ-

ret påklaget, og tallene stemmer med 

vores egne opgørelser, som viser, at 

vi får flere BPA-sager end tidligere, og 

at det er noget af det, der fylder mest 

i vores rådgivningsindsats.

"Vi har igennem længere tid 

kæmpet fra hus til hus for at hjælpe 

medlemmer, som oplever, at deres 

ordninger skæres ned eller helt fra-

kendes. Det er en meget indgribende 

handling at fjerne en BPA-ordning fra 

et menneske med et massivt hjælpe-

behov," mener landsformand Susanne 

Olsen.

Sammen med en række andre 

handicaporganisationer har Dansk 

Handicap Forbund arbejdet på at få 

fokus rettet mod problemerne på 

BPA-området. Det er fx sket via deba-

tindlæg og artikler på blandt andet 

Altinget.dk.

Til de læsere, der har lyst, har 

vi samlet Altinget.dk’s dækning af 

forbundets bidrag på Handicap-nyt 

EKSTRA. 

Håndbogen med titlen: ”Vejled-

ning Tilgængelighedskrav i BR18 – 

Holdt op mod DS/ISO 21542” dan-

ner bro mellem den internationale 

ISO på tilgængelighedsområdet og 

så det nye danske bygningsregle-

ment. (ISO står for International 

Organization for Standardization). 

Bogen er tænkt som en hjælp til 

en bygherre, rådgiver eller en bru-

ger, som ønsker at fx en bygning 

skal overholde den internationale 

standard, eller gerne vil, at der 

stilles flere krav, end der er i BR18.  

Håndbogen sammenligner BR18 og 

DS/ISO 21542, og det fremhæves i 

teksten, hvis der er særlige opmærk-

somhedspunkter. Håndbogen er på 

84 sider. 

Dansk Standard har gjort denne 

vigtige publikation gratis, men stil-

ler samtidigt nogle betingelser for 

brugen af den. Den skal købes på 

Dansk Standards hjemmeside for 0 

kr. - og man kan kun bruge den på 

sin egen computer eller lignende, 

dog må man gerne udskrive rap-

porten på papir. 

For de medlemmer, som arbej-

der med tilgængelighed i deres 

lokalområder, er denne udgivelse 

rigtigt god at have til eget brug. 

Du kan downloade på https://

webshop.ds.dk

Gratis håndbog fra Dansk Standard

 

 

 

 

Februar 2019 Undersøgelse af 
kontant tilskud til 
ansættelse af 
hjælpere og bor-
gerstyret person-
lig assistance 
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FRA HJEMMESIDEN: 

REGERINGENS SUNDHEDSUDSPIL 
MODTAGES MED BEKYMRING
Regeringen fremlagde i januar et 

omfattende udspil til reform af sund-

hedsvæsenet, hvor en række opgaver 

skal løftes ud af regionerne og over i 

lokale sundhedsfællesskaber. Dansk 

Handicap Forbund interesserer sig 

særligt for de handicapkompense-

rende ordninger, som varetages af 

kommunerne. Grænsefladerne ser ud 

til at blive mere flydende med de nye 

sundhedsfællesskaber, og det bekym-

rer landsformand Susanne Olsen.

”Man skal altid forholde sig kon-

struktivt til forsøg på at forbedre tin-

gene, men vi har dårlige erfaringer 

med kommunalreformen fra 2007, 

hvor meget blev lagt ud til kommu-

nerne og medførte en stor afspecia-

lisering på en række områder,” sagde 

hun i januar efter offentliggørelsen.

”Først og fremmest er vi bekymrede 

for store eksperimenter på området. 

Vi er i en tid, hvor vi har rigeligt med 

udfordringer for mennesker, som er 

syge og har indgribende handicap, og 

derfor er vi særligt opmærksomme 

på, om mennesker med handicap kan 

opnå den rette specialiserede behand-

ling i sundhedsvæsenet og specialtil-

bud,” lød det fra landsformanden.

Siden udspillet har regeringen sid-

det i forhandlinger med blandt andet 

Dansk Folkeparti, og DH har flere gan-

ge luftet bekymringen for, at menne-

sker med handicap bliver taberne i en 

sundhedsreform. Ved redaktionens 

deadline er der forsat ingen afklaring 

på det specialiserede område.

Lædertaske til kørestolsbrugere
André Giede Bøving har sammen 

med to andre iværksættere firma-

et Bowing Leather, som bl.a. står 

bag en lædertaske til kørestols-

brugere. Andrés farfar bruger el-

kørestol og købte for et stykke tid 

siden en dyr kørestolsbrugertaske 

fra Canada på nettet.

”Desværre brød min farfar sig 

ikke om hverken kvaliteten el-

ler dens funktion, og han fik den 

tilrettet af flere omgange til sine 

behov. Jeg synes, at det var pin-

ligt, at tasken var så ringe, og så 

undersøgte jeg taskemarkedet for 

kørestolsbrugere, og fandt ikke 

rigtigt noget, der faldt i min smag. 

Dernæst gik jeg i gang med at 

samle en gruppe kørestolsbrugere 

med sclerose inklusiv min farfar, 

og det endte med, at vi kunne de-

signe en taske. Og da jeg via mit for-

rige job var kommet i kontakt med 

familieejede virksomheder i Indien, 

der syr lædertasker, var det oplagt 

at få dem syet af dem,” siger André 

Giede Bøving.

Lige nu arbejdes der på, at tasken 

kan sælges på Dansk Handicap For-

bunds hjemmeside.

Landsformand i Dansk Handicap 

Forbund Susanne Olsen, som sidder 

i elkørestol, har testet den, og hun 

er sikker på, at den vil være god for 

mange kørestolsbrugere, men lige 

for hende var den ikke helt optimal. 

"Kvaliteten er god, den er pænt 

udført i sort kalvelæder, men til mit 

brug falder den mellem to stole. Jeg 

ville gerne have, at den enten var 

mindre eller større, men jeg vil tro, 

at mange vil kunne lide den, som 

den er,” siger hun. 

Tasken hedder ”Your Handy 

Bag". Den monteres på kørestolen 

med en plastlås på bagsiden af 

tasken, og den har en magnet-

åbning på forsiden. André Giede 

Bøving oplyser til Handicap-nyt, 

at firmaet meget gerne tager imod 

kundeerfaringer, da man gerne vil 

videreudvikle tasken. På firmaets 

hjemmeside kan du se en video 

med tasken. www.bovingleather.dk 

Foto: Colourbox.com
 

Pressefotografi: Bowing Leather
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Fra ca. 1870 - 1900 valfartede 

både danske og skandinaviske 

billedkunstnere til Skagen, hvor 

de malede og fandt motiverne i 

naturen, i Skagen by og i hinan-

dens hjem eller hos fiskere og 

deres familier. Blandt de mest 

kendte kunstnere er Anna og 

Michael Ancher, som boede i 

Skagen, og P.S. Krøyer, som ofte 

gæstede Skagen, og forfatteren 

Holger Drachmann, som også 

malede.

Kunstnerkolonien bestod af 

en lang række kunstnere, som 

alle er rigt repræsenteret på 

Skagens Museum. I 2015 blev 

museet ændret med en tilbyg-

ning, og ved samme lejlighed 

blev museet gjort mere tilgæn-

geligt for kørestolsbrugere. Der 

er rampeadgang, handicaptoilet, 

og man kan komme rundt i ud-

stillingen. Skagensmalernes ma-

lerier er elsket af mange, og mu-

seet har hvert år mange gæster 

fra både Danmark og udlandet. 

Mange af billederne er meget 

velkendte for de fleste dan-

skere. Ud over den faste samling 

er der også skiftende særudstil-

linger. Du kan læse mere på https://

skagenskunstmuseer.dk 

NYD SKAGENSMALERNE PÅ SKAGEN

International arkitektkongres           i København i 2023
Bevica Fonden har indgået et part-

nerskab med Arkitektforeningen og 

træder ind i en nystiftet forening, der 

skal stå for forberedelserne frem mod 

den internationale arkitektforening 

UIA’s verdenskongres, som afholdes i 

København i 2023.

UIA er verdens største kongres for 

arkitekter. Den afholdes hvert tredje 

år, og det er første gang, at kongres-

sen kommer til Norden. Kongres-

sen forventes at samle 10-15.000 

arkitekter fra hele verden. Temaet 

for UIA 2023 er FN’s 17 bæredygtig-

hedsmål med det overordnede tema 

”Sustainable Futures”. Samarbejdet 

med Bevica Fonden skal styrke kon-

gressens fokus på universelt design 

og dermed bringe verdensmålenes 

tværgående værdiparameter ”leaving 

no one behind” i spil.

Pressefoto: Skagens Museum.
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Vesthimmerlands Museum befinder 

sig i Aars, og museets faste udstilling 

fortæller om livet i Vesthimmerland 

fra de ældste tider til i dag. På muse-

et er der udstillet mange effekter fra 

dagligdagen såsom redskaber, pyn-

tegenstande og tekstiler. Man kan 

også se en kopi af Gundestrupkarret, 

som blev fundet i 1891 på egnen, og 

som er fra jernalderen. Originalen 

befinder sig dog på Nationalmuseet. 

I 1999 fik museet en tilbygning efter 

tegninger af kunstneren Per Kirkeby 

i samarbejde med arkitekt Jens Ber-

telsen, som blandt andet rummer to 

sale med ovenlys, hvor der er skif-

tende kunstudstillinger af nutids-

kunst. Museet rummer også en plan-

cheudstilling, modeller og filmklip 

om Per Kirkebys virke og værker i 

Aars i form af murstensskulpturer og 

en udsmykning på Vesthimmerlands 

Gymnasium.  Der er trin til museets 

hovedindgang, men museet har en 

rampe. Det er også muligt at komme 

ind på museet via den nye bygning, 

hvor der er niveaufri adgang. Museet 

har også et handicaptoilet.  

Læs mere på http://www. 

vesthimmerlandsmuseum.dk

KULTUR- OG KUNSTMUSEUM I AARS

International arkitektkongres           i København i 2023
”Arkitektur og universelt design 

spiller en yderst vigtig rolle, når det 

handler om at få alle med. Og med 

kongressens fokus på at bygge for en 

bæredygtig fremtid, så handler det 

for os om at sikre, at særligt menne-

sker med handicap inkluderes i den 

ligning. Derfor er vi også rigtig glade 

for at blive inviteret med i forbere-

delserne til kongressen og glæder os 

til samarbejdet,” fortæller Marianne 

Kofoed, direktør i Bevica Fonden.
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Mødet med jobcentret 
kræver stor styrke
Manglende engagement og håbløshed er blot nogle af de ting, nyuddannede med bevæ-
gelseshandicap har erfaret ved deres møde med et jobcenter. Og hvis man ikke har ac-
cepteret sit handicap, kan det blive endnu sværere

E
N KANDIDATGRUPPE FRA 
RUC har forsøgt at under-
søge, hvad nyuddannede 
med bevægelseshandicap 

oplever, når de møder jobcentret 
efter endt uddannelse, dels ved 
litteraturstudier af emnet, dels 
ved i alt fire interviews med nyud-
dannede, som fortæller næsten 
enslydende historier om deres 
møde med jobcentret, og de er 
langt fra positive. Der er en gene-
rel oplevelse af, at retorikken på 
landets jobcentre er hård, og at de 
er blevet mødt med et manglende 
engagement fra sagsbehandlere 
og ikke fået den hjælp, de har be-
hov for.

Mødet med jobcentret er ikke 
for personer uden ressourcer, og 
de fire nyuddannede med bevæ-
gelseshandicap kom alle ud med 
følelsen af, at de skal kæmpe imod 
systemet, og at de står meget alene 
med deres sager, og at de selv 
må tage teten for at komme ud af 
jobcentermøllen.

Når lovgivning ikke udøves i 
praksis
Ifølge rapporten er virkeligheden 
på flere af landets jobcentre, at 
lovgivninger på både handicapom-
rådet og generelle områder ikke 
overholdes eller udøves i praksis. 
Og det skaber forvirring omkring, 

hvad man som både almen og syg 
borger kan forvente at møde på 
jobcentret. 

”Der er ALT for mange huller, og 
jeg har råbt og skreget,” fortæller 
Ole Jensen, tidligere handicapnøg-
leperson. ”Vi har jo haft special-
funktionen på jobcenteret to gange 
inden for de sidste fem år til at 
komme og fortælle om funktions-
nedsættelse og handicapkompen-
serende ordninger, men tror du, at 
socialrådgiverne møder op? Alle er 
blevet inviteret,” forsætter han. 

Samtidig skal man som person 
både med og uden et handicap 
ikke forvente, at jobcentret hjæl-
per én med at finde et job. Det 

At være nyuddannet med et 
bevægelseshandicap er som 
at være på bjergtur mutters 

alene. Du har kun dig selv. 
Foto: Colourbox. 
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ARBEJDSMARKED 

skal man selv stå for. Ole Jensen 
understreger derfor, at nyuddan-
nede, så meget de magter, skal 
være så aktive som muligt og 
varetage deres eget psykiske vel-
befindende.

Men problemet er dog, at det er 
de færreste personer, der har en 
stærk nok vilje til tage en svær 
kamp op alene, og spørgsmålet 
er også, om det at have viljen og 
gåpåmodet er nok. De unge, vi 
talte med, savnede fx et netværk, 
hvor de kan møde andre i samme 
situation. Netop til den svære 
kamp tilknytter den nyuddannede 
Isabella Tang Jespersen, BA i Inter-
kulturel pædagogik, en kommen-
tar: ”Det var hårdt at være ledig og 
afhængig af jobcenteret. Jeg synes 
ikke, at de hjalp mig med ret me-
get. Husker nærmere jobcenteret 
som en ”instans”, som skal sørge 
for, at ledige borgere overholder 
regler og pligter. Konkrete råd og 
vejledning synes jeg ikke, at jeg 
fik i jobcentret. Det skete først, da 
jeg selv bad om et møde i kom-
munens sygedagpengeafdeling,” 
fortæller hun. 

Manglende viden om ord-
ninger og fordele
Nyuddannede personer med be-
vægelseshandicap kan ofte ikke 
undgå at møde jobcentret, og de er 
derfor afhængige af, at jobcentret 
både kan udrede deres kompeten-
cer, men også kompensere for de 
barrierer, de eventuelt kan møde 
på en arbejdsplads, såsom mangel 
på hjælpemidler.

Og hvis jobcentrene ikke præ-
senterer forskellige ordninger og 
regler for nyuddannede med han-
dicap, da ikke alle fagfolk kender til 
støtteordningerne, så tvinges nyud-
dannede med handicap til selv at 
undersøge lovgivningen, og hvis de 
ikke selv har ressourcerne til det, 
så kan de nemt gå glip af fordele, 
der netop er til for at hjælpe perso-
ner med handicap.

Anbefaling: Forhold dig til 
handicappet i tide
Så hvad kan man selv gøre som 
nyuddannet med bevægelseshan-
dicap? I jobcenterregi kommer et 
handicap til at fylde og definere 
ens person. Hvis man hele livet 
dermed har undgået at tænke over 
handicappets betydning og ikke 
forholder sig til det, bliver det pro-
blematisk at møde jobcentret. For 
på jobcentret bliver personer med 
handicap tvunget til både at for-
holde sig til handicappet, men også 
aktivt bruge det.

Nyuddannet cand.mag. i interna-
tional virksomhedskommunikation 
Mikkel Christensen, der havde 
svært ved at acceptere sit handi-
cap, fik fx at vide til et møde med 
sin sagsbehandler, at ”den eneste, 
der kan hjælpe dig, er dig selv.”

Derfor bør personer med handi-
cap, så langt deres ressourcer ræk-
ker, aktivt forholde sig til handicap-
pet, inden de møder jobcentret. Et 
konkret råd kan være at tage fat i 
en psykolog fra en handicaporgani-
sation og få talt om handicappet og 
den betydning, man selv tillægger 
det. 

Det løser ikke alle de problemer, 
som nyuddannede med bevægel-
seshandicap møder på jobcentret, 
men det er et skridt i den rigtige 
retning.

GODE RÅD
• Vær klar over, at handicappet 

kommer i fokus på jobcentret.

• Medbring en bisidder, enten 

fra dit netværk eller en handi-

caporganisation.

• Bed om at møde en handicap-

nøgleperson.

• Forventningsafstem med 

sagsbehandleren fra start af.

• Søg netværk, hvor du kan mø-

de andre i samme situation.

• Forsøg med praktik i studie-

tiden, hvis et studiejob ikke 

er muligt. Arbejdsmarkedet 

søger efter erfaring.

• Benyt de forskellige handicap-

kompenserende ordninger til 

at skabe netværk og erfaring.

Det burde være en selvfølge, at 
personer med handicap, der ønsker 
at være på arbejdsmarkedet, deltog 
som alle andre, men det er desvær-
re ikke altid tilfældet. Og man skal 
selv finde et job, da der ikke er me-
get hjælp at hente på jobcentrene. 
Foto: Colourbox. 
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KAN I HUSKE DITTE? HUN BLEV 
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D
ET GIK IKKE stille af sig på 
de sociale medier, da DR2 
tidligere på året sendte 
programserien Danmarks 

lækreste spasser. Folk røg til ta-
sterne, det måtte vi også sande 
i Dansk Handicap Forbund, da vi 
lagde et opslag op om programmet 
på hjemmesiden, inden det rullede 
over skærmen. Der var virkelig 
mange meninger – ikke mindst om 
titlen – og de fleste var negative. 
Mange mente, at det var upassende 
at lave et show, som hed Danmarks 
lækreste spasser.

Den megen debat endte med, 
at DR ændrede titlen på det live-
show, som fulgte efter de fire 
programmer, til Danmarks lækre-
ste – med et handicap. Heller ikke 
dét blev modtaget med klapsalver 
– i hvert fald ikke hos Ditte Ha-
gelund, som endte med at vinde 
liveshowet.

”Jeg blev kontaktet med det for 
øje, at titlen skulle være Danmark 
lækreste spasser – også på live-
showet. Det takkede jeg ja til. Jeg 
vidste godt, hvad jeg gik ind til, og 
det samme gjorde alle de andre 
deltagere. Det er det, man glem-
mer lidt; vi er ikke blevet tvunget 
til det her. Vi havde frit valg for at 
sige nej,” siger Ditte Hagelund, da 
Handicap-nyt møder hende til en 
samtale om hele forløbet.

”Jeg blev så indigneret over, at 
de lige pludselig skiftede titel, for 
det var ikke det, jeg havde skrevet 
under på,” fortæller hun. Hun syn-
tes netop, at titlen var både sjov 
og selvironisk, mens den titel, som 
liveshowet endte med, blev klinisk 
og kedelig.

Vi var underholdning for en 
aften – nu er vi glemt
Og dermed opsummerer hun me-
get godt den debat, der var: for og 
imod ordet spasser, som mange 
mente var med til at stigmatisere 
en hel gruppe mennesker med 
handicap.

Det sidste er Ditte Hagelund 
ikke enig i. Hun mener derimod, at 
debatten er god, og hun ærgrer sig 
over, at den allerede er overstået; 
at det er blevet hverdag, mener 
hun.

”Det er blevet et politisk state-
ment at være åbensindet over for 
minoriteter generelt. Man fremstår 
så at sige som et bedre menneske, 
når man siger: selvfølgelig er jeg 
pro handicap, homoseksuelle eller 
andre. Nu tror jeg, at Danmark har 
lettet deres samvittighed en lille 
smule og heppet på os den aften, 
og nu er vi glemt igen. Det er ikke 
noget, der er kommet ind under 
huden og blevet normaliseret, 
som jeg og de andre deltagere 
ønskede, det ville blive,” kon-
staterer hun.

Dermed er vi tilbage 
ved endnu et dilem-
ma, som debatten 
omkring pro-
grammerne har 
blotlagt. På den 
ene side er der 
behov for, at 
mennesker 
med handicap 
stiller sig op 
og råber: ”se 
mit handi-
cap!”, mener 
Ditte Hagelund, 

og på den anden er det på tide, at 
hendes handicap bliver normalise-
ret – altså det stik modsatte, hvor 
omverdenen er helt og aldeles 
ligeglad med hendes handicap.

”Det mest abnorme ved mit liv, 
det er, at jeg lever så røvkedeligt, 
som jeg gør. Jeg har et arbejde, jeg 
tjener mine egne penge, jeg bor 
for mig selv, jeg har en lejlighed, 
jeg har venner. Jeg har alt på lige 
fod med alle andre på min alder. 
Og det samme med de andre del-
tagere,” siger hun og konstaterer 
dog samtidig, at vi desværre ikke 
er der, hvor hendes og de andre 
deltageres handicap er ligeså al-
mindeligt – og ligegyldigt – som 
det faktum, at nogle er rødhårede, 
og andre er sorthårede.

”Folk glor stadig lige så meget, 
når jeg er nede for at købe mælk.”

Derfor er det fortsat nødvendigt 
at råbe op som minoritet, mener 
hun, og derfor deltog hun i pro-
grammerne.

”Projektet har været at ændre 
folks opfattelse af mennesker med 
handicap. Det synes jeg er ufatte-
ligt sympatisk, og jeg synes, det er 
på tide,” siger Ditte Hagelund.

Hele samtalen med Ditte Hage-
lund kan høres på Handicap-nyt 
EKSTRA.

Debatten var allestedsnærværende og stormfuld, da DR2-
programmet Danmarks lækreste spasser rullede over 
skærmen i februar måned. Ditte Hagelund endte med at 
vinde titlen, men i virkeligheden har programmet ikke 
været andet end en døgnflue, og deltagerne er allerede 
glemte igen, mener hun. Desværre
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 JENS BOUETS KLUMME

 KØREKORT

DEN GODE OPLEVELSE I ET 
FÆLLESSKAB MED ANDRE

HUSK AT UNDER-
SØGE HVORNÅR DIT 
KØREKORT UDLØBER

Man bliver stærkere og får mere 
overskud og glæde gennem 
sociale fælleskaber, og netop 
ensomhed og social isolation kan 
være en hindring for det gode 
liv. Det kan ligeledes være svært 
at prioritere sociale oplevelser, 
der er forbundet med en ekstra 

omkostning. Dette gælder både enkeltpersoner med et 
handicap og familier med et barn med handicap. 

Heldigvis er der endnu nogle få fonde, der støtter 
netop denne gruppe. I denne klumme kan du læse om 
to af disse fonde, der har slået sig sammen i bestræ-
belserne på at give en hjælpende hånd. I en tid hvor 
stadigt flere personer med handicap er økonomisk ud-
fordrede, er det vigtigt med tiltag som disse, så også de 
allermest udsatte kan se lyset fra tid til anden.  

Puljen ”Den gode oplevelse i fælleskab med andre” 
er en fælles pulje for mindre personlige legater, som er 
oprettet af Bevica Fonden og Vanførefonden. Puljen er 
tredelt, og de to af puljerne administreres af henholds-
vis Parasport Danmark og Dansk Handicap Forbund. 
Begge puljer henvender sig til den personkreds, der 
naturligt kunne være medlem af Dansk Handicap For-
bund og/eller Parasport Danmark, uden at medlemskab 
dog er et krav for at søge et legat. 

Alle, der er udfordrede af deres bevægelseshandi-
cap og økonomi, kan søge puljen. I Dansk Handicap 
Forbund tager tildelingen afsæt i weekendophold 
for familier med børn med handicap, og i Parasport 
Danmark tages der afsæt i enkeltpersoner med be-
vægelseshandicap, der ikke er idrætsaktive, men som 
gerne vil inspireres til at dyrke sport og have gode 
oplevelser med andre. Man kan ligeledes søge per-
sonlige legater. 

I Parasport Danmark inviteres der til sportslejr 
på Club La Santa på Lanzarote i perioden 13.-20. 
december 2019. Der er plads til 15-20 personer, 
og ansøgningsfristen udløber den 19. august. Se 
mere på http://parasport.dk/document/default.
asp?documentID=2440&id=2176

I Dansk Handicap Forbund afholder vi weekend/
ferieophold i Danmark, der vil være adspredende og 
få tankerne lidt væk fra hverdagens problemer. Ansøg-
ningsfrister til denne del oplyses i forbindelse med 
annonceringen af arrangementerne. Næste ansøg-
ningsfrist for personlige legater er 15. maj. Se mere på  
https://dengodeoplevelse.danskhandicapforbund.dk/

Der kan maksimalt uddeles 10.000 kr. pr. person, da 
støtten ydes som skattefrie legater.

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

M
ANGE MEDLEMMER, SOM har kørekort, får 
det tidsbegrænset i kortere eller længere 
tid, da der kan være helbredsmæssige 
årsager, der kan påvirke evnen til at føre 

bil. Rådgivningsteamet i Dansk Handicap Forbund 
har flere gange hørt om tilfælde, hvor et medlem har 
glemt at forny sit kørekort. Hvis der uheldigvis går 
mere end tre år, hvor kørekortet har været ugyldigt, 
inddrages det, og man skal op til kontrollerende kø-
reprøve, inden man må føre bil igen. Det følger af 
kørekortbekendtgørelsen § 94, stk. 1. Der findes i dag 

ikke et påmindelsessystem. Man skal altså selv huske 
at tjekke sit kørekort for udløbstidspunkt, ellers kan 
det ramme vældigt hårdt. I praksis ved vi, at der er 
ventetid på køreprøve og fornyelse af kørekortet hos 
Politiet. Bestemmelsen, mener vi, har en utilsigtet 
virkning for en gruppe borgere, der er beskyttet af 
Handicapkonventionen. Det følger af konventionen, at 
mennesker med en funktionsnedsættelse sikres lige 
muligheder og inklusion i samfundslivet. Som men-
neske med handicap sættes ens rettigheder på spil 
grundet lovgivning, der ikke er tiltænkt den uheldige 
situation, man kan havne i. Når almindelig lovgivning 
rammer en gruppe af mennesker, der er beskyttet af 
konventionen, særligt hårdt, er der tale om indirekte 
diskrimination. Andre mennesker har normalt køre-
kort for livet, og skulle de komme ud for en lignende 
situation, så har de andre kørselsmuligheder. De kan 
tage taxa, tage offentlig transport osv. 

Af Dorthe Stief Christensen, socialrådgiver i Dansk Handicap Forbunds Rådgivningsteam
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Indtag kunsten på ARoS

H
ELLE SZYDLOWSKI OG 
hendes mand, Ib Chri-
stensen, har sammen med 
Claus Bjarne Christensen, 

fra Aarhus taget imod invitationen 
om at opleve ARoS kunstmuseum 
sammen med Handicap-nyt for at 
give læserne et indtryk af, hvad de 
kan forvente ved et besøg.

Der er tre indgange til museet, en 
med elevator fra handicapparke-
ringspladserne, en via en rampe og 
en via en lang trappe. Elevatoren er 
tæt på parkeringspladserne og fører 
op til den ene hovedindgang. Selve 
parkeringspladserne er lidt forvir-
rende anlagt, da det ikke er sole-
klart, om man skal parkere lige eller 
på skrå, da de er dårligt afmærkede. 

Til gengæld er det let at købe bil-
letter, og Helle, som er benampute-

ret og går med stokke, vælger i dag 
at låne en kørestol af museet, da 
hun for nylig har brækket en arm, 
og derfor gør det ondt at bruge 
armstokkene. Hendes mand påta-
ger sig at skubbe hende.  Desværre 
har lånekørestolen ikke en stokke-
holder monteret, så hun må sidde 
med dem i hænderne, og den ene 
fodstøtte duer ikke. Ved billetsal-
get er der nogle steder grøntfarvet 
glasgulv. ”Det bryder jeg mig ikke 
om at gå på med mine stokke, da 
de let kan skride, men i kørestol 
er det ok,” siger Helle, som har et 
årskort og ofte kommer på ARoS. 
Tæt ved billetsalget er der en café 
og en butik, som man kan komme 
til via en rampe eller en trappe. 
Cafeen har desværre borde med 
midterstolper, og de er ikke gode 

for kørestolsbrugere, da de giver 
problemer med fodstøtter. Museet 
har også en restaurant på en af de 
andre etager.

Kø ved elevatorerne
Tæt ved billetsalget er der et gar-
derobeområde, og der er handicap-
toiletter på flere etager. ”De kunne 
dog godt være lidt større, men de 
går an,” synes Claus Bjarne. Museet 
er meget lyst og rummer en stor 
og bred svungen trappe, men den 
kan undgås, da der er elevatorer.  
”Desværre er det min erfaring, at 
der ofte er kø, da mange benyt-
ter elevatorerne i stedet for trap-
pen,” siger Helle. I dag er der også 
en smule kø. Men Helle og Claus 
Bjarne er enige om, at elevatorerne 
fungerer fint, men at de også godt 
kunne have været en smule større.

Museet har flere etager, og dø-
rene ind til samtlige udstillingsrum 
går automatisk op. Overalt i salene 
er der niveaufrit og med adskillige 
muligheder for at hvile sig i form 

Kunstmuseet ARoS i Aarhus emmer af universel design, 
derfor kan gæsterne nyde det væsentlige, nemlig kunsten 
og arkitekturen, da det er let at færdes i bygningen

En elevator fører op 
til det spektakulære 
kunstværk.
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af bænke, stole og læderbrikse. Da 
Handicap-nyt besøgte ARoS var 
der en særudstilling: ”Drømmen 
om Danmark”, som slutter den 18. 
august 2019 med nationalroman-
tiske malerier fra slutningen af 
1800-tallet ikke mindst af danske 
landskaber. Malerierne er flankeret 
af tekster fra nationale sange fx 
H.C. Andersens sang ”I Danmark er 
jeg født”. 

Helle og Claus Bjarne kører rundt 
og ser på malerierne, og der opstår 
hurtigt små gemytlige diskussioner. 
Et maleri af Himmelbjerget gør ind-
tryk, men de finder det umiddel-
bart svært at begribe, fra hvilken 
vinkel motivet er malet.  

Mekanisk kunstværk
I nogle andre rum kan man opleve 
et mekanisk kunstværk af Jeppe 
Hein, hvor kugler kører op og ned 
og rundt fra rum til rum. ”Det her 
er altså skideskægt og larmende, 
det kan jeg virkelig godt lide,” gri-
ner Claus Bjarne, og vi følger nøje 
kuglerne, som kører i stålrammer, 
og vi overværer, hvordan kuglerne 
sættes i gang via en lille elevator, 
der kører kuglerne op i loftshøjde 
og ekspederer dem videre. 

Gruppen tager fra etage til etage 
og fra rum til rum, og Claus Bjarne 
og Helle er helt enige om, at der 
overalt på ARoS er tænkt på til-
gængeligheden. Der er plads til at 
køre rundt alle vegne, og ingen af 
dem føler sig til besvær, men blot 
som gæster på lige fod med andre 
gæster.

Dog er der et enkelt værk, hvor 
der er strøet en del sand og grus 
på gulvet. Her sidder Helle fast, 
og hun må op af kørestolen og gå, 

mens hendes mand får den lirket 
fri af sandet.  Ifølge Claus Bjarne 
sker den slags nogle gange i kunst-
verdenen, men heldigvis ikke ofte.

Boy og en meget fattig enlig 
mor
Værket Boy var med fra starten, 
da museet åbnede i 2004, og Boy 
er den mest kendte skulptur på 
ARoS i form af en meget naturtro 
gengivelse af en dreng. Dog er Boy 
4,5 meter høj og støbt i glasfiber. I 

Jeppe Heins værk ”Move It” er 
morsomt, synes Claus Bjarne 
Christensen, som er uddannet 
arkitekt.

Your Rainbow Panorama af Olafur Eliasson er et spektaku-
lært kunstværk, som er blevet meget populært. Det befin-

der sig oven på selve museumsbygningen. Både Helle og 
Claus Bjarne bor i Aarhus og har mange minder fra byen. 
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mange år stod den frit på en etage 
og kunne ses udefra gaden, men 
nu har Boy fået sit eget rum, og 
han sidder nu i en spejlsal. 

På en etage ser vi eksempler fra 
museets egen kunstsamling fra 
1700-tallet og til i dag. ”Jeg kan 
huske mange af billederne fra min 
barndom, hvor de hang på det 
gamle kunstmuseum, som funge-
rede, indtil ARoS blev bygget,” for-
tæller Claus Bjarne.

Kunstneren Frants Henningsen 
(1850-1908) malede "Forladt. Dog 
ej af Venner i Nøden" i 1888, og 
billedet viser en fattig mor, som er 
forladt af sin mand, men har to små 
børn, som klynger sig til hende. Det 
maleri gør et stort indtryk på Helle, 
som ser længe på billedet. Mo-
derens øjne rummer fortvivlelse, 

og værket kan opfattes som et 
øjebliksbillede fra Danmark i 1888 
uden et socialt sikkerhedsnet og 
med begrænsede muligheder for, 
at kvinder kunne arbejde og for-
sørge sine børn, hvis de var ugifte, 
og manden var stukket af.  Andre 
motiver er udvandrerbilleder med 
Amerikabåde. Alle rummene har 
forskelige vægfarver, og det giver 
et godt varieret indtryk at køre fra 
sal til sal, synes Helle og Claus 
Bjarne.

Aarhus set gennem farvet 
glas
Vi kører med elevator op til værket 
Your Rainbow Panorama af Olafur 
Eliasson fra 2011, hvor man kan 
bevæge sig rundt i en tre meter 
bred og 150 meter lang cirkel og 

opleve Aarhus gennem forskel-
ligt farvet glas.  Værket har tilføjet 
museet en hel ny dimension. Det 
kan måske lyde lidt banalt, men 
effekten er ret fascinerede, synes 
både Helle og Claus Bjarne. Og at 
de er bysbørn fornægter sig heller 

Boy er i en spejlsal og er et berømt 
værk på ARoS og er skabt af den 
australske kunstner Ron Mueck. 

Den fattige mor gør et dybt 
indtryk på beskueren. 
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ikke, Helle peger stolt på rådhuset 
og fortæller, at der arbejdede hun 
i mange år som sekretær, og Claus 
Bjarne udpeger glad den kirke, hvor 
hans forældre blev gift. 

”Rainbow kunstværket løste op 
for endnu mere tilgængelighed,” si-
ger Claus Bjarne. ”Før det kom, var 
der allerøverst oppe en tagterrasse, 
men der skulle kørestolsbrugere 
med en personaleelevator, som 
krævede hjælp fra en ansat. Men 
med regnbuen blev det problem 
løst.  Nu kan man køre op til både 
tagterrassen og panoramaet lige 
som alle andre, og der er også en 
trappe for gående,” siger han.

Konklusionen er for dem begge 
ret klar. ”ARoS er et fedt museum 
og et fornemt eksempel på univer-
sel design, og med regnbuen blev 
det løftet endnu mere,” siger Claus 

Bjarne og Helle samtykker.
"Hvis der aldrig mere i Danmark 

blev bygget noget, der var dårlige-
re end det her, så ville vi være nået 
rigtigt langt,” siger Claus Bjarne 
med underspillet jysk lune.

Hvor mon maleren har stået henne, da 
han malede Himmelbjerget. Det disku-
teres livligt. 

Overalt er der værker, som 
kan ramme en!  
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

MAJ 2019

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

HIMMERLAND

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

HORSENS

Onsdag den 12. juni kl. 17.00 i Silkeborg Medborgerhus, 
Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg: Kursus i ”Rekruttering og 
fastholdelse af frivillige og synliggørelse”. Kurset er over to 
dage af fire timers varighed, og det henvender sig til alle lo-
kalafdelinger i region Midtjylland. For mere information kon-
takt formand Bjarne Riis Thomsen, dhf.bjarne@riis-thomsen.
dk, som også kan fortælle mere om kurset. Anden kursus dag 
er den 30. 10.

KORSØR-SKÆLSKØR

Søndag den 23. juni: Skt. Hans aften. Vi arrangerer tur med 
liftbus. Vi vil finde et sted at få noget at spise og se bål. Få 
mere info i lokalblad nr. 1 2019.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med 
mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer skal 
ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten Røn-
hoff Hansen, tlf. 58 19 60 79. 

MIDT-VEST

Torsdage den 16. maj og 20. juni kl. 19.00-21.30: Bingo-
banko.

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

Onsdag den 12. juni kl. 18.30-21.00: Café. Vi hygger med 
spil og håndarbejde. Kaffe, kage, øl og vand kan købes.

Fredag den 21. juni kl. 17.30-22.00: Skt. Hans Aften. Pris 
kr. 75. Der vil være aftensmad, bål og fællessang. Sidste til-
melding den 11. 6.

Søndag den 30. juni kl. 10.00-17.00: Tur til miniregn-
skoven ved Hald Ege.Vi pakker madkurv, som vi nyder ved 
regnskoven. Pris kr. 75, hvis man kører i egen bil. Kr. 150 hvis 
man gerne vil køre med i bus fra Bytoften. Vi kører kl. 10.  
Sidste tilmelding den 18. 6.

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

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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NORDVEST

Tirsdag den 21. maj kl. 6.30-21.10: Turen går til Læsø. Vi kø-
rer med Olsens Busser. Turen er inkl. bus, færge, morgenkom-
plet, frokost og aftensmad. Turen er gratis for medlemmer 
af NordVest. Hjælpere koster kr. 100. Øvrige medlemmer af 
DHF koster kr. 100. Tillmelding til Jørgen Hassing, tlf. 60 830 
831 senest den 15. 5. 

NÆSTVED

Lørdage den 13. og 27. maj kl. 12.00-14.00 i Birkebjergcen-
teret: Varmtvandssvømning (LAVIA).

Søndag den 23. juni kl. 17.30-22.00 i Egeparkens festsal: 
Skt. Hans-fest med bål, middag og musik.

ODENSE

Søndag den 2. juni kl. 10.00: Udflugt til Givskud Zoo. Tilmel-
ding senest den 10. 5.

Lørdag den 29. juni kl. 12.30-17.00: Sommerfest på Tarup 
Gamle Præstegård. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 2. 6. 

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

ODSHERRED

Tirsdag den 4. juni kl. 13.00-17.00 på Tågerupvej 4, 4291 
Ruds Vedby: Sommertur til Birkegårdens Haver. Der vil være 
frokost på Café Kokkeblomst kl. 13. Kaffe og kage kl. 15. Fro-
kost m.m. for egen regning. Tag selv en hjælper med, hvis du 
har brug for hjælp. Hjælpere for medlemmer af DHF Odsher-
red og Holbæk deltager gratis. Drikkevarer for egen regning 
for alle. Mulighed for samkørsel i hinandens biler. Kørsel re-
funderes med to kr. pr. km. Tilmelding senest den 20. 5.

Tilmeldinger til arrangement skal ske til Lena, lena.niel-
sen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Peter, ptl@nyka.dk, tlf. 
29 84 12 34, med mindre andet er nævnt.

SKAGEN

Mandage den 13. og 20. maj kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Torsdag den 16. maj kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Torsdag den 23. maj kl. 19.30-23.00: Danseaften. Pris kr. 70.

Lørdag den 25. maj kl. 18.00-22.00: Sommerafslutning 
med treretters menu, kaffe og småkager. Der vil desuden 
være underholdning. Pris kr. 70. Ikke-medlemmer kr. 150.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rul-
lepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen før på 
tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer foregår på 
Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er nævnt. Til ar-
rangementer med spisning, ring senest 5 dage før på tlf. 20 
86 45 54.

SKIVE-VIBORG

Tirsdag den 4. juni kl. 15.30: Grillaften hos  Helle og Jens 
Peder i Engesvang. Vi mødes ved Aktivitetscenter Odgaards-
vej 15 B. Vi kører i private biler. Pris kr. 100 for medlemmer. 
Ikke-medlemmer kr. 125. Tilmelding senest den 24. 5.

Tilmeldinger skal ske til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.

STEVNS-FAXE

Onsdag den 19. til søndag den 23. juni: Ferietur.

Alle tilmeldinger til arrangementer skal ske til Lissy Olsga-
ard, tlf. 56 50 37 33, eller Inge-Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 
17, mail: ilpbstevns@gmail.com 

THISTED

Onsdage i ulige uger kl. 13.00: Banko.

Onsdag den 15. maj kl. 12.30: Fiskebord.

Onsdag den 12. juni kl. 9.00: Udflugt til Jesperhus.

Tilmelding til arrangementer skal ske senest en uge før til 
Laila, tlf. 51 31 58 51.

VESTEGNEN

Onsdag den 19. juni kl. 18.00-22.00: Tur til Bakken. Møde-
sted ikke besluttet endnu. Pris for medlemmer kr. 250. Bin-
dende tilmelding den 12. 6.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 
01 49 mandag til onsdag mellem kl. 18 og 20. Eller pr. mail: 
rali@ishoejby.com. 

3-hjulet piggestol 
sælges  
Siddepuden er 42 cm bred. Der skal påregnes at skifte 

gummidæk på den. Den styres med fødderne, og den 

er født med fæste til cykelsko, så de sidder fast.

Nypris omkring kr. 9000. Sælges for kr. 3000.

Kontakt sælger, tlf. 71 70 98 11.

Speedy-Duo 2  
håndcykel sælges 
Håndcyklen med batteridrevet hjælpemotor monteres 

på kørestol ved hjælp af beslag. Cyklen er forsynet 

med lygte. Cyklen er købt i 2011 hos Guldmann for 

kr. 38.000. Cyklen sælges for kr. 12.000. Du kan se og 

læse om cyklen på Kincos hjemmeside: www.kinco.dk. 

Er du interesseret kontakt Søren Andersen, mail: 

sorenandersen@stofanet.dk eller tlf. 53 38 86 57.

ANNONCE

ANNONCE
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E
T SIKKERT FORÅRSTEGN i Dansk Handicap For-
bunds regi er, når ”Stranden” i Charlottenlund slår 
dørene op for de mange sommergæster. Vejret 
kan man ikke bestille på forhånd, men uanset 

om solen skinner eller ej, så åbner Stranden i Charlot-
tenlund den 2. april 2019. For at benytte Stranden skal 
man ud over medlemskab af Dansk Handicap Forbund 
købe et strandkort, som koster kr. 175, men så kan man 

også komme og gå, som man vil hele sæsonen. Sidste år 
fik Stranden en opgradering, og stedet fremstår nu som 
en moderne strandpark. På Stranden er der en café, hvor 
man kan købe lidt mad og drikke. Du kan læse meget 
mere om Stranden på forbundets hjemmeside og se 
cafeens åbningstider: https://danskhandicapforbund.dk/
da/afdelinger/medlemstilbud/stranden 

S
OPHIENBORG PLEJECENTER I Hillerød har købt 
nye elcykler, som beboerne er glade for, så de 
kan komme på cykelture med de ansatte. Men 
centeret havde to cykler i forvejen – dog ikke 

elcykler, som kaldes for træningscykler af mærket Duo. 
Dem har de nu foræret Dansk Handicap Forbund, og 
den ene cykel vil blive sendt til Klitrosen i Skagen, som 
udlejes som feriebolig om sommeren, og den anden til 
sommerhusene i Hals til glæde og gavn for sommergæ-
sterne. 

STRANDEN ÅBNER

Forbundet har fået to cykler

Ud af stuerne og ud i lyset og luften. Gode 
stunder i venner og bekendtes lag venter 

forude. Foto: Bente Rødsgaard.

Her afprøves den ene cykel i Høje Taastrup, inden de 
blev sendt til Jylland. Fra venstre ses projektkoordinator 

Katrine Ibsen Larsen og Kommunikations- og projekt-
medarbejder Line Nykjær Johansen fra Dansk Handicap 

Forbund. Foto Mads Stampe

https://danskhandicapforbund.dk/da/afdelinger/medlemstilbud/stranden
https://danskhandicapforbund.dk/da/afdelinger/medlemstilbud/stranden
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DHF sommerhuse 2019

Lej Klitrosen i Skagen
”Klubhuset” Klitrosen udlejes som sommerbolig i peri-
oden fra den 22. maj til den 19. august 2019. Huset er 
på 170 m2 med køkken og opvaskemaskine. Der er to 
baderum med bruser og toilet, hvor det ene er handi-
capegnet. Der er ti bokssenge og to el-hospitalssenge. 
Der er dyner og puder til alle senge og en badebænk 
på badeværelserne. Der er intranet, TV og indlagt fæl-
les antenne, stereoanlæg, kaffemaskine, porcelæn til 
80 personer og fjernvarme. 

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

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

400 for slutrengøring, som ikke kan fravælges. Har man 
hund med, koster rengøring yderligere kr. 200. Leje-
målet er fra mandag kl. 15.00 til mandag ugen efter kl. 
12.00.

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

Sommerhusene i Hals er til leje hele året !
I Nordjylland tæt på Limfjorden ligger Dansk Handi-
cap Forbunds fire sommerhuse. Husene er bygget og 
indrettet specielt med henblik på, at personer med 
bevægelseshandicap kan holde ferie der. Husene har 
fem sovepladser fordelt på to soveværelser og en stue. 
Husene ligger samlet på et større grundareal og har en 
stor, fælles have. Hvert enkelt hus har desuden egne 
terrasser og havearealer. Husene har en hæve/sænke-
seng, og alle husene har toiletstole og et stort funktio-
nelt badeværelse. Sommerhusene ligger få hundrede 
meter fra vandet og med egen private flisebelagte sti 
til stranden. Selve grunden, som er en stor naturgrund, 
ligger på en lille sommerhusvej med egen indkørsel og 
parkeringspladser foran husene. Der er ca. to km. ind til 
byen Hals, som rummer indkøbsmuligheder og cafeer. 
Priser i 2019: Udlejning uden for højsæson pr. uge. For 
DHF medlemmer: kr. 2.200. Ikke-medlemmer kr. 2.700. 
Udlejning i højsæson pr. uge (høj sæson = påskeugen 
samt uge 25 til og med uge 34). For DHF medlemmer 
kr. 3.200. Ikke-medlemmer kr. 3.700. I højsæson udle-
jes kun på ugebasis. Slutrengøring kr. 400 er obligato-
risk samt afregning for el. Kontakt Willy Øgaard på tlf. 
22 96 93 80 eller på mail: willyoegaard@stofanet.dk 
for at bestille et sommerhus eller høre mere. På vores 
hjemmeside kan du se en video med husene.
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Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i 
fællesskab. Alle beboere er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger. 
Kildehaven Gården er vores aktivitets- og samværstilbud der ligger i naturskønne omgivelser. Her 
aktiveres indskrevne brugere i hverdagene med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og der 
vægtes en høj grad af medbestemmelse i hvilke aktiviteter der skal iværksættes.
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse. Vi værner om 
det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samspil på tværs af enheder og diagnoser. 
Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under hensyntagen 
til fællesskabet. 

Vi gør dem der vil, til dem der kan

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

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com

BOSTEDET
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INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

E-mail:

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

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

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

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

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

✁

✁

BRUG VISO 

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 eksper-
tise 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.

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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. 

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

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig heder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende 
og handicaporganisationer.

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

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

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam 
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandi-
capforbund.dk.
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Vores mand i Kampala

Ny leder på posten for 
Dansk Handicap Forbund i 
 Uganda

J
EG ER LYKKELIG for at have få-
et det her job. Det er en drøm, 
der er blevet til virkelighed for 
mig,” siger Michael Miiro.

Han er fra den 1. marts i år blevet 
”vores mand i Kampala” for Dansk 
Handicap Forbund.

Han og hans to medarbejdere 
skal være Dansk Handicap For-
bunds ansigt i Uganda og stå for at 
organisere støtten til ni ugandiske 
partnerorganisationer.

Uddannelse, uddannelse, 
uddannelse
”Gennem hele mit liv har jeg set 
uddannelse som det eneste våben 
til at få samfundet til at skifte me-
ning om mig,” siger Michael Miiro.

Og det på trods af at han selv 
havde svært ved overhovedet at få 
en skolegang. 

Han er født den 23. december 
1977, og er vokset op sammen 
med tre søskende. Men han var 
den eneste af dem, der som toårig 
fik polio, som medførte, at han ikke 

længere kunne bruge sine ben. Da 
han var lille, var der langt til skole, 
og en kørestol var der ikke råd til, 
så han var en efternøler, da han 
endelig kunne starte i skole. Og 
da folkeskolen var bestået, havde 
hans mor og far ikke råd til, at han 
kunne starte i gymnasiet. 

”Kort efter den beslutning tog 
jeg til Kampala,” fortæller Miiro. 
Kampala er Ugandas hovedstad, en 
storby med tre millioner indbyg-
gere dengang. ”Her så jeg, at de 
fleste mennesker med handicap 
var gadetiggere eller reparerede 
sko eller ure. Jeg tog hjem igen og 
sagde til min mor: Jeg vil ikke være 
som dem. Jeg bliver nødt til at stu-
dere.” 

Det endte så med både en 
studentereksamen og et univer-
sitetsdiplom i voksenuddannelse 
– ”takket være Gud, masser af slid, 
og hjælp fra mange forskellige 
mennesker.” 

”Mens jeg var på universitetet, 
blev jeg den første studerende 
med handicap, der stillede op til 
valg til formand for studenterrådet. 
Jeg tabte desværre, men der er 
stadig mange, der husker min valg-
kamp!”

Michael Miiro er aldrig holdt op 
at suge viden til sig. Mellem job og 
orlovsperioder har han via forskel-
lige stipendier fået et universitets-
diplom i Uganda og to i udlandet 
fra henholdsvis Irland og USA. Han 
er kandidat i hjemmebaseret reha-
bilitering, offentlig lobbyisme, akti-
visme og menneskerettigheder.

Socialarbejder
Efter studietiden var Miiro gym-
nasielærer en kort tid, og derefter 
arbejdede han tolv år som udvik-
lingsarbejder i landdistriktet Ma-
saka, som i befolkningstal svarer 
til en dansk region, med ansvar for 
at støtte udviklingen af ældre- og 
handicapområdet. 

I Uganda foregår fattigdoms-
bekæmpelse ikke på social- og 
jobcentre, men ved at staten støt-
ter grupper af fattige med landsby-
projekter og jobtræning i fx gede-
opdræt, hønseavl eller syning. Job-
bet handlede om at støtte grupper 
til at organisere sig og få adgang til 
de statslige programmer. Igennem 
det arbejde blev Miiro fødselshjæl-
per for det, der i dag er en hel del 
af handicapbevægelsen i Masaka. 
En af de ting, han er stolt af fra de 
år, er, at han i 2009 var med til at 
hjælpe en gruppe af mennesker 
med handicap, der lever med HIV/
AIDS til at organisere sig for at gøre 
sundhedsvæsenet opmærksom på 
en dobbeltmarginaliset patient-
gruppe. Han har i sin fritid fulgt 
MADIPHA, som gruppen hedder, 
lige siden. Gruppen blev fra starten 
af 2019 en af Dansk Handicap For-
bunds ni partnere i Uganda.

Springet fra det sikre
Miiro opsagde sit sikre job i det 
offentlige i 2016 for at blive pro-
jektansat i handicapbevægelsen, 
da han ønskede at omsætte alt 

”
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ULAND Tekst og foto af Sven Gårn Hansen

Michael Miiro er glad 
for sit nye job i Dansk 

Handicap Forbunds nye 
projekt i Uganda.



det, han havde studeret, til praksis. 
Efter projektet sluttede og nogle 
kortidsansættelser samt et studie-
ophold - er Miiro ansat af Dansk 
Handicap Forbund.

“Når folk spørger mig, om mit 
handicap er grunden til, at jeg er så 
aktiv i mit arbejde for handicappe-
des rettigheder, siger jeg altid NEJ. 
At jeg har et handicap gør mig ikke 
i stand til at gøre det her arbejde. 
Jeg kan gøre det, fordi jeg har stu-
deret de her ting. Jeg lobbyer for 
handicappedes rettigheder, fordi 
de er mennesker. Jeg har mulighe-
den, talegaven, viden og passion 
for at tale de menneskers sag, som 
ikke kan tale for dem selv.”

Nyt projekt i Uganda
En af Michael Miiros vigtigste op-
gaver som forbundets repræsen-
tant i Uganda bliver at lede et nyt 
projekt, der startede 1. januar i år. 
Projektet skal støtte en ny gene-
ration af handicaporganisationer i 
Uganda, som vi i disse år ser blive 
til. Der er tale om mindre, diagno-
sespecifikke organisationer, som 
skyder op, sommetider som små 
lokale initiativer eller udbrydere fra 
handicapbevægelsens store gamle 
organisationer: de blinde, de døve, 
de psykisk syge og bevægelses-

handicap. 
Dansk Handicap Forbund er an-

svarlig for projektet, men Gigtfor-
eningen, RYK, Hjerneskadeforenin-
gen, CP Danmark (før Spastikerfor-
eningen) og HIV Danmark er også 
med i projektkredsen.

Miiro håber at bruge sin lange 
erfaring med at støtte græsrød-
derne i handicapbevægelsen til at 
hjælpe forbundets partnere med at 
opbygge og lede foreninger, hverve 
flere medlemmer og finde og styre 
penge. 

Fordomme, forbandelser og 
velsignelser
”Med projektet håber jeg at se 
vores partnere i Foreningen af 
Cerebral Parese, Hjerneskadefor-
eningen, Elgons regionalforening 
af mennesker med albinisme, 
Masakaforeningen for mennesker 
med handicap, der lever med HIV/
AIDS, Seglcelleanæmiforeningen, 
Nilkildens regionalforening af 
mennesker med albinisme, Gigtfor-
eningen, og alle deres medlemmer 
nyde et inkluderende samfund 
sammen med resten af Ugandas 
borgere,” siger Miiro.

I Uganda er nogle handicap helt 
nye i folks og endda også lægers 
bevidsthed. Cerebral Parese be-
handles ofte, som om det var et 
udviklingshandicap eller blot en 
forbandelse fra onde ånder. Gigt 
er en næsten uerkendt sygdom. 
Albinoer betragtes i nogle kredse 

som velsignede -  så velsignede, 
at mange albinoer er bange for at 
blive kidnappet og blive brugt som 
mirakelmedicin mod AIDS.

Repræsentant for 8000 dan-
skere
Miiro glæder sig til at repræsentere 
8000 danskere med bevægel-
seshandicap i Uganda.  ”Det, der 
forener os, er at have et handicap,” 
siger Miiro.  Han glæder sig til at 
lære handicapbevægelsen i Dan-
mark at kende og bruge den viden 
til at forvandle Uganda i forhold til 
rettigheder. Og på den anden side: 
at holde medlemmer i Danmark 
orienteret om arbejdet i Uganda. 
”Jeg tror på at stå på mål for mit ar-
bejde og på gennemsigtighed. Jeg 
ved, jeg skal stå til regnskab både 
over for vores partnere i Uganda og 
i Danmark,” slutter han. 

Kørestolsbasket slider hårdt på materiel-
let, når man spiller på beton eller asfalt. 
Her sidste øjebliksvedligeholdelse inden 
et stævne. 
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Kørestolsbasketspillere synger Ugandas 
nationalsang ved et opvisningsstævne 
i Kampala. DHF og Parasport Danmark 
støtter handicapidrætten i Uganda - et 
arbejde, som vi nu kan følge på tættere 
hold gennem vores nye Kampala-kontor.
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E
N RAPPORT FRA Statens Byg-
geforskningsinstitut (SBi) 
undersøger femten bygher-
rers tilgang til tilgængelighed 

og universelt design. I bogen er der 
interviews med 15 forskellige byg-
herrer, og deres forståelse for tilgæn-
gelighed er meget tæt forbundet 
med de krav, der er i bygningsregle-
mentet. Ambitionsniveauet for de in-
terviewede bygherrer er blot at over-
holde loven, og de har ikke tilgæn-
gelighed som et pejlemærke i deres 
byggeprojekter. En delkonklusion er 
derfor, at det er en af grundene til, at 
der ikke sker nogen evaluering eller 
ideudvikling, da universelt design 
ikke er en driver for fremtidssikrin-
gen, men mere et biprodukt. 

Rapporten viser også, at bygher-
rerne ikke er modstandere af, at fx 
en bygning skal kunne bruges af 
alle, de ved godt, at det kan skabe 
værdi, men kun på et teoretisk plan. 
Økonomi har den altafgørende rolle 
i byggeprojekterne, og der bruges 
generelt set ikke penge på noget, 
som der ligger ud over bygningsreg-
lementet.

Viden og eksempler efter-
lyses
Størstedelen af bygherrerne ser 
positivt på et højere tilgængelig-
hedsniveau, end det, der prakti-
seres i dag, men de mener, at det 
skal være lovgivningen, der driver 
tilgængelighedsarbejdet fremad, 

da økonomien betragtes som en 
større barriere for et højere tilgæn-
gelighedsniveau, og de efterlyser 
et vidensløft i hele byggebran-
chen. Bygherrerne er ikke vant til 
at tænke på universel design som 
et konkurrenceparameter. Nogle 
bygherrer efterlyser også et katalog 
med gode eksempler, som også 
kan bruges i undervisningssam-
menhæng. Noget, der kendetegner 
alle bygherrerne, er, at de synes, at 
det er lettere at gøre nye bygnin-
ger egnede for alle, end det er at 
ombygge eksisterende bygninger 
og gøre dem egnede for alle – ikke 
mindst de fredede og bevarings-
værdige bygninger.

En kommunal bygherre fortæller, 
at en rundvisning i Handicaporgani-
sationernes Hus (HH) i Høje Taastrup  
var blevet en øjenåbner for ham, 
ikke blot som et eksempel på tilgæn-
gelighed, men på begrebet ligevær-
dighed, og at han nu bruger ordet 
ligeværdighed som en værdi, og han 
har oplevet efterfølgende, at det ord 
satte skub i en god dialog med råd-
giverne på et kommunalt byggepro-
jekt, som han er engageret i. Andre 
bygherrer er også efter et besøg i HH 
begyndt at tale om universel design i 
stedet for tilgængelighed.

Minimumskrav og lavt ambi-
tionsniveau
De mange samtaler med bygher-
rerne viser, at det er bygnings-

reglementets minimuskrav, der 
definerer tilgængelighedsniveauet, 
og ambitionerne er ofte ikke større 
end kravene. I rapporten reflekte-
rer forfatteren over, hvad der kan 
gøres for at forbedre forholdene, 
og her kunne en kobling af bruger-
forståelse og de fysiske rammers 
betydning være central for en for-
andring, men også at bygherrerne 
arbejder bevidst med en tilgænge-
lighedsstrategi. En anden drivkraft 
kan være de funktionsbaserede 
tilgængelighedskrav, som kan være 
med til at løfte niveauet og give et 
øget kendskab til universelt design 
og skabe en mere mangfoldig bru-
gerforståelse blandt bygherrer og 
deres rådgivere.

”Analyse af bygherrens tilgang til til-
gængelighed og universelt design i byg-
geriet” af Sidse Grangaard. 66 sider. Kan 
købes som bog kr. 195 eller downloades 
gratis fra SBis hjemmeside.

Økonomien styrer byggerierne, og bygherrerne er ikke mod-
standere af universelt design, det viser en rapport fra SBi

ANALYSE AF BYGHERRENS 
TILGANG TIL TILGÆNGELIGHED 
OG  UNIVERSELT DESIGN I 
BYGGERIET

 BOGANMELDELSEAf Bente Rødsgaard
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Flextur er for alle
Uanset om du har et han-
dicap eller ej, kan du køre 
med Flextur 

F
LEXTUR ER ET tilbud fra tra-
fikselskaberne, som det er 
godt at kende til. Flextur er 
ikke det samme som indivi-

duel handicapkørsel. Sidstnævnte 
er en kørselsordning for mennesker 
med bevægelseshandicap eller med 
synshandicap, som man skal visite-
res til af sin kommune for at kunne 
benytte, og man kan køre minimum 
104 ture om året. Hvis turene slip-
per op, kan man anmode sin kom-
mune om flere ture. En undersøgel-
se fra Handicap-nyts Faktagruppe i 
2016 viste, at ca. halvdelen af kom-
munerne ikke bevilgede flere ture.  

Derfor kan Flextur være en mulig-
hed, når turene er sluppet op. Flex-
tur er også godt for turister, større 
børn, der skal besøge bedsteforæl-
dre alene, eller bilister med handi-
cap, som vil lade bilen stå og nyde 
en frokost og drikke øl eller vin.

Flexture hos fire trafiksel-
skaber
Landet har fem trafikselskaber, og 
fire af dem udbyder flexture til alle 
mennesker. De allervigtigste grund-
regler er:
• Oplys ved bestilling, at du sidder 

i kørestol, da det 
kræver en 

liftbil. 
• Hvis 

du 

har brug for hjælp til at komme 
ind og ud af bilen, skal du have 
en ledsager med. 

• Du skal bestille senest to timer 
før, du skal afsted. I Midttrafik kan 
du bestille en time før, du skal 
afsted.

• Du skal stå klar ved vej/kantsten, 
når vognen kommer.

• Du kan bestille tidligst 14 dage 
før du skal afsted.

• Du kan typisk køre fra tidlig mor-
gen til midnat.

• Der er rabat, hvis I kører flere sam-
men og skal det samme sted hen.

• Flextur køres typisk i små vogne 
og busser.

• Det er en erstatning for kollektiv 
trafik, så du kører sammen med 
andre og omvejskørsel er uund-
gåeligt.

• Priserne varierer fra 3,50 – 14,00 
kr. pr. km., og der kan være start-
gebyrer og minimumspriser.

• Nogle selskaber giver fx 10 % 
rabat, hvis du bestiller via en app 
eller online.

• Hvis du bestiller pr. telefon, skal 
du betale chaufføren med kon-
tanter.

• Enkelte kommuner tilbyder ikke 
Flextur, men det fremgår af tra-
fikselskabernes hjemmesider. 
Flextur er ikke en mulighed på 
Bornholm i trafikselskabet BAT el-
ler hos Fynsbus. 

Flextur i NT (Region Nordjyl-
land) 
NT kører individuel handicapkørsel, 
som man skal være visiteret til. Det 
kalder de Flexhandicap. Men de 
tilbyder også Flextur. Taksterne er 
forskellige fra kommune til kom-
mune i region Nordjylland. Prisen 
oplyses ved bestillingen. Se mere 
om Flextur på https://www.nordjyl-
landstrafikselskab.dk/

Få mere at vide om Flextur på 
NT's informationstelefon 98 11 11 
11. Hvis du vil bestille en Flextur 
så kontakt tlf. 99 34 11 34.

Flextur i Midttrafik (Region 
Midtjylland)
Midttrafik kører individuel han-
dicapkørsel, som man skal være 
visiteret til og tilbyder også Flextur. 
Kilometertaksten varierer fra kom-
mune til kommune, men der er en 
prisberegner på hjemmesiden, så 
du kan se, hvad en tur koster. Læs 
mere på https://www.midttrafik.
dk/flextrafik/flextur/ eller kontakt 
Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 
230. Du kan bestille din flextur på 
tlf. 87 40 83 00. 

Flextur i Sydtrafik (Region 
Syddanmark)
Sydtrafik kalder alt, der ikke er or-
dinær kollektiv trafik, for Flextrafik, 
herunder individuel handicapkør-
sel, men de udbyder også Flextur. 
Der kan dog være begrænsninger i 
byområder. Få mere at vide på tlf. 
70 10 44 10. Du kan bestille Flex-
trafik på tlf. 76 608 608. Læs mere 
på https://www.sydtrafik.dk/

Flextur i Movia (Region 
Sjælland og Hovedstaden)
Movia kører individuel handicap-
kørsel, som de kalder Flexhandicap, 
som man skal være visiteret til, 
men de udbyder også Flextur. Ikke 
alle kommuner i region Sjælland 
og region Hovedstaden tilbyder 
Flextur, men det fremgår på hjem-
mesiden. Du kan læse mere om 
Flextur på Movias hjemmeside 
https://www.moviatrafik.dk, få flere 
informationer på tlf. 70 15 70 00. 
Du kan bestille Flextur på tlf. 70 26 
27 27.
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Bøgh & Helstrup

Bøgh & Helstrup A/S
Dronning Olgas Vej 15A

2000 Frederiksberg C
Tlf.: 3811 3835

Tlf. 3811 3835
www.bhbr.dk

www.vinrosen.dk

LYD
FABRIKKEN

Rugvænget 10c
4100 Ringsted
Tlf. 40 76 50 68

www.lydfabrikken.dk

Karl Popp A/S
Vangeledet 71 • 2670 Greve

Telefon 43 45 00 54
Mobil 26738451

E-mail: post@karlpopp.dk

 • PCB, Bly og skimmelsvampsanering
• Asbestsanering • Nedrivning

MEDL. AF DANSK BYGGERI

Herbergvejen 8 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 9715
www.copenhagenhostel.dk

Industriholmen 51 • 2650 Hvidovre
Tlf. 33 29 60 00 • www.convena.com

Blekinge Boulevard 2 • 2630 Høje Tåstrup
Tlf.: 36 46 19 60 • salg@butikkik.dk • www.butikkik.dk

Hjælpemidler til Blinde og Svagtseende
samt andre Handicapområder

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

Advokat Sten Presfeldt
Telefon 33 13 57 47

H.C. Andersens Boulevard 11, 2. tv.
1533 København V

Email: spresfeldt@advokatpt.dk
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Af Mads Stampe

Mikkel Bundgaard er kørestolsbruger, efter at han som ung var ude for en ulykke, der gav 
ham skader i rygmarven. Mikkel har brug for hjælp til mange ting i sin hverdag, og til det 
har han seks hjælpere, som skal koordineres

S
NAKKEN GÅR VED spisebor-
det. Mikkel Bundgaard har 
inviteret alle sine hjælpere 
hjem til sig for at koordinere 

vagtplanen for den kommende tid. 
Hver eneste måned mødes han med 
sine fem hjælpere, og sammen for-
deler de timerne, så Mikkel Bund-
gaard får den hjælp, han skal bruge 

hele døgnet hver eneste dag. 
Handicap-nyt er med. Nærvæ-

rende journalist sidder lidt væk og 
lytter til samtalen.

”Jeg vil gerne dele sol og vind 
lige,” siger Mikkel Bundgaard efter 
en mindre diskussion om vagter i 
weekender og på helligdage i april. 
De dage vil hjælperne nemlig ger-

ne have. De er længere, og de giver 
flere penge.

Og netop den diskussion åben-
barer et interessant paradoks mel-
lem det faktum, at Mikkel Bundga-
ard virkelig har brug for den hjælp, 
de fem hjælpere rundt om bordet 
skal give ham; og så det faktum, at 
det er et job for hjælperne, som de 

Et 
puslespil 

af arme og 
ben
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skal leve af og forsørge deres fami-
lier for. Det er et puslespil på flere 
niveauer, som skal gå op. Det er 
interessant at lytte til, og det ender 
også med, at det falder på plads.

BPA-området er under pres
Mikkel Bundgaard har en såkaldt 
BPA-ordning. BPA står for borger-
styret personlig assistance, der er 
en række krav, man skal leve op til 
for at få bevilget en BPA, bl.a skal 
man have et massivt og sammensat 
behov for hjælp, og så skal man 
kunne lede og fordele arbejdet; 
det vil fx sige, at personen med 
handicap, som får hjælpen, selv 
skal kunne organisere og lægge en 
vagtplan for hjælperne.

Kommunen bevilger en BPA-
ordning ud fra en konkret og indi-

viduel vurdering, og tal fra social-
ministeriet viser, at omkring 2.000 
mennesker har en hjælpeordning 
efter servicelovens §§ 95 eller 96. 
Mikkels Bundgaard har hjælpeord-
ning efter § 96, som er den, der går 
under navnet BPA.

Hvis kommunen vurderer, at man 
ikke kan være arbejdsleder, som 
Mikkel Bundgaard kan, så kan man 
blive bevilget en ordning efter § 
95. Den løsning giver en mindre 
fleksibel ordning til personen med 
handicap, og det kan betyde rigtig 
meget for den enkelte, som derved 
mister meget spontanitet og kan 
være bundet meget til hjemmet på 
grund af det.

De senere år har Dansk Handicap 
Forbund og en række andre han-
dicaporganisationer oplevet et sti-

gende pres på BPA-ordningen, hvor 
der i stigende grad er sager i for-
bundets rådgivning, som omhand-
ler problemer med fastholdelse 
eller bevilling af BPA-ordningen. 

”Vi kan desværre se, at der er 
flere og flere af vores medlem-
mer, som kommer i problemer med 
kommunen omkring deres hjæl-
peordning. Vi har eksempler på, at 
medlemmer har fået skåret så kraf-
tigt i deres ordning, at det i praksis 
ikke kan lade sig gøre for dem at 
få deres liv til at hænge sammen,” 
fortæller landsformand i Dansk 
Handicap Forbund Susanne Olsen.

Sammen med blandt andet CP 
Danmark (tidligere Spastikerfor-
eningen, red.) og Muskelsvindfon-
den har Dansk Handicap Forbund 
forsøgt at skabe opmærksomhed 

Mikkel og fire af hans hjælpere. 
Han har egentlig fem hjælpere, som 

arbejder for ham, men den sidste 
hjælper var ikke med til planlæg-

ningsmøde i denne omgang. Foto: 
Mads Stampe
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omkring problemerne i en række 
debatindlæg og artikler på blandt 
andet Altinget.dk. Links til de-
batindlæg og artikel fra Altinget.
dk kan findes på Handicap-nyt 
EKSTRA.

Fleksibiliteten er vigtig
Selvom det er et puslespil for 
Mikkel Bundgaard ender vagtplan-
lægningen godt, og både hjælpere 
og Mikkel Bundgaard går glade 
fra mødet. Sådan er det heldigvis 
altid, og det bliver da også klart, 
sådan som Mikkel Bundgaard og 
hjælperne taler med hinanden på, 
at de kender hinanden godt. Eller 
i hvert fald at hjælperne kender 
hinanden godt i relation til Mikkel 
Bundgaard.

Flere af hjælperne har været 
hjælpere for Mikkel Bundgaard i 
flere år, og det gør det alt andet 
lige lettere at hjælpe. De kender 
Mikkels ønsker og vaner, og det er 
med til at sikre, at fleksibiliteten 
og naturligheden opretholdes i for-
hold til det liv, som de skal hjælpe 
Mikkel med at leve.

Mikkel styrer sine hjælpere efter 
behov, om man vil. Der er altså 
ingen fast plan eller skema for vag-
terne. Og netop dét er vigtigt for 
Mikkel Bundgaard, da det er med til 
at opretholde den fleksibilitet og 
spontanintet, der er nødvendig, for 
at han kan leve det liv, han gerne 
vil.

”Jeg skal jo ikke nødvendigvis 
noget hver eneste dag, men uden 
mine hjælpere, som altid er her, vil-
le mit liv blive sat i skema, og det 
ønsker jeg bestemt ikke. Det tror 
jeg ikke, at ret mange mennesker 
ville kunne leve med,” fortæller 
Mikkel Bundgaard.

Med fleksibiliteten i højsædet 
kommer også nogle ubehagelige 
situationer, som Mikkel Bundgaard 
må klare i forhold til sine hjælpere. 
Det kommer med det arbejdsle-
deransvar, der følger med en BPA-
ordning som Mikkels, og det er da 

også blevet nemmere, efterhånden 
som han er blevet ældre og har 
vænnet sig til hjælpen.

”Det kan være meget ubehageligt 
at skulle argumentere for at have 
brug for hjælp. Der kan let opstå 
et pres, hvor jeg føler, at jeg skal 
retfærdiggøre mt liv. Det er dog 
blevet meget bedre med årene,” 
fortæller Mikkel Bundgaard, der 
kom til skade i begyndelsen af sine 
20’ere og har haft hjælpere lige 
siden.

BPA-ordninger skæres ned
Ankestyrelsen udgav for et par 
måneder siden en såkaldt praksis-
undersøgelse af BPA-området, og 
den viser, at der er store problemer 
på området. Alt i alt tegner under-
søgelsen et billede af, at kommu-
nerne, som er dem, der skal bevilge 
en ordning, ifølge landsformand i 
Dansk Handicap Forbund Susanne 
Olsen ikke har forstået intentionen 
i lovgivningen og forsøger at få 
hjælpebehovet dækket ved andre 
ordninger i loven. Og det lugter af, 
at de vil spare penge, da en BPA-
ordning umiddelbart ser dyr ud i et 
kommunalbudget. Men sådan kan 
man ikke gøre det op, mener lands-
formanden.

”Et menneskes liv kan ikke gøres 
op i kroner og ører. Desuden så 
giver disse ordninger mulighed for, 
at man får den nødvendige fleksi-
bilitet i livet, som giver mulighed 
for og overskud til at bidrage i det 
omgivne samfund med det, man nu 
engang kan,” fortæller hun.

Alligevel har vi de senere år 
set flere og flere eksempler på, 
at kommunen går ind og skærer 
i BPA-ordninger, som tidligere er 
bevilget eller helt undlader at over-
veje en BPA-ordning med den be-
grundelse, at en borger fx ikke kan 
være arbejdsleder, og derfor ikke 
er en del af personkredsen, som 
er omfattet af ordningen. Det sker 
dog ofte helt uden, at kommunen 
fx har lært borgeren op i opgaven 

som arbejdsleder, som loven ellers 
foreskriver.

Ordningen holder livet i 
gang
En BPA-ordning gives af kommu-
nerne efter en konkret og indivi-
duel vurdering, og når en ordning 
skæres ned eller ændres, sker det 
ligeledes efter en konkret og indi-
viduel vurdering af borgerens ak-
tuelle behov. Sådan er det også for 
Mikkel Bundgaard, derfor kommer 
kommunens medarbejdere også til 
ham med jævne mellemrum for at 
tjekke, om hans situation er ændret 
i forhold til hjælpebehovet.

Mikkel Bundgaard har aldrig følt 
et pres fra sin kommune, og han 
er altid blevet behandlet godt og 
fået den hjælp og den fleksibilitet, 
han har behov for og ønsket. Han 
kan dog levende forestille sig hvor 
voldsomt det må være, hvis man 
har den modsatte oplevelse med 
ens kommune.

”Det må være helt forfærdeligt. 
I forvejen kan mødet med kom-
munen, hvor de skal vurdere ens 
behov, være en overskridelse af 
ens personlige grænser, og det kan 
opleves lidt som en udlevering, da 
de skal tæt på,” fortæller Mikkel 
Bundgaard.

Han er da heller ikke i tvivl om, 
at hans hjælpeordning er helt afgø-
rende for, at hans liv er, som det er 
i dag. Det oplever han helt konkret, 
når der fx er sygdom blandt hans 
hjælpere, som gør, at han må sætte 
sit liv på standby.

”Pludselig er jeg begrænset på 
en måde, som andre mennesker 
uden handicap ikke er. Det kan 
godt være ubehageligt, men på 
den anden side er det også et 
vilkår, som jeg lever med, og som 
jeg har levet med siden jeg kom til 
skade.”

I Dansk Handicap Forbunds råd-
givning oplever man en stigning 
i antallet af sager, der omhandler 
BPA-området.
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BOGANMELDELSE 

Folkesundhed – bag om 
intentioner og strategier

F
OLKESUNDHED – BAG om 
intentioner og strategier” 
udkom midt i januar 2019 og 
med et spækket forfatterre-

pertoire og en meget tværfaglig, kri-
tisk tilgang, er den en læsning værd, 
hvis man interesserer sig for sund-
hedsområdet og sundhedspolitik. 
For hvad er folkesundhed i Danmark 
anno 2019? Ifølge bogens forfattere 
er det langt fra et medicinsk, privat 
anliggende om kroppens fysiske 
duelighed. Hvordan den enkelte 
forvalter sin sundhed er blevet et 
samfundsanliggende og en inter-
ventionsmulighed for staten. 

Sådan har det ikke altid været. I 
1950’erne var man sund, hvis man 
ikke var syg eller havde et handi-
cap, i 1980’erne handlede sundhed 
om at være i god form, fysisk og 
mentalt. I dag er der en tendens til, 
at man er sund, hvis man er fysisk 
og mentalt bedre end gennemsnit-
tet. Budskabet er således, at sund-
hed er en social norm og et begreb, 
som skabes i et virvar af kulturelle 
praksisser. Derfor berører bogen 
emner, der spænder bredt om alt 
fra luftforurening, social eksklusion, 
skjulte påvirkninger ved sundheds-
interventioner, interesser forbundet 
med HPV-vaccinationer, ulighed i 
rehabiliteringstilbud, skønheds- og 
kropsidealer til stress, angst og de-
pression. 

Bogens bredde formindsker ikke 
kompleksiteten, og den kan derfor 
ikke anbefales som natbordslæs-
ning! Det kan i værste fald give 
anledning til mareridt, når man for 
eksempel læser, at social ulighed 
er en af folkesundhedens største 
trusler. Det dårligste selvvurderede 
helbred eksisterer nemlig blandt 

enlige, førtidspensionister, men-
nesker udenfor arbejdsmarkedet 
og lavt-uddannede. Her er det 
netop ofte det dårlige helbred, der 
udgør den største barriere for fx 
at komme i beskæftigelse, hvorfor 
syge må (over)leve på lave sociale 
ydelser, der ellers skulle fungere 
som incitament for at komme i 
arbejde. Og sådan fortsætter mar-
ginaliseringsspiralen. Det er bare ét 
eksempel på social 
ulighed i sundhed, 
som man kan for-
dybe sig i, i bogens 
kapitel 4 af Jørgen 
Elm Larsen, lektor 
ved Sociologisk 
Institut, Køben-
havns Universitet.

Man skal være 
ukuelig optimist, 
hvis man ikke 
bliver lidt mod-
løs af at læse 
om alle de po-
litiske strategi-
er og interes-
ser, der er på 
spil, og ikke 
mindst hvad 
almindelige 
mennesker 
udsætter 
sig selv for 
– i (folke)
sundhe-
dens navn. 
Dette skal 
dog ikke 
være en hindring for at 
give sig i kast med bogens mange 
kapitler, da den er et udmærket 
oplæg til emner og interventioner 
indenfor folkesundhed, som det er 

vigtige at tage kritisk stilling til. 
Bogen henvender sig både til 

fagprofessionelle, forskere, stude-
rende og personer, som er afhæn-
gige af kontakt med sundheds-
systemet i deres hverdag. Forvent 
dog ikke at den glider ned på en 
eftermiddag. Forfatterne er godt 
inde i deres stof, og det afspejles 
også i niveauet. 

Af Line Nykjær Johansen

Folkesundhed – bag om intentioner og 
strategier af Stinne Glasdam og Hanne 
Bess Boelsbjerg (red). Bogen er udgivet 
på Gads Forlag. Vejledende pris kr. 399.

Folkesundhed bag om intentioner og strategier

STINNE GLASDAM OG HANNE BESS BOELSBJERG (RED.)

G A D S  F O R L A G

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

Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne 
mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker 

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter 
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.

www.harald-nyborg.dk

-altid lave priser!
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Sagerne vundet 
Medhold i BPA sager

Nedskæringer og frakendelser af BPA-ordninger er noget, 
som fylder meget i forbundets rådgivningsarbejde. Heldig-
vis lykkes det i flere tilfælde sammen med medlemmerne 
at få omstødt afgørelserne 

N
ÅR KOMMUNER TRÆFFER 
afgørelse om at skære 
i eller helt frakende en 
BPA-ordning (BPA står for 

Borgerstyret Personlig Assistance), 
så er det et voldsomt indgreb i 
medlemmets liv. Der er tale om 
en stor begrænsning i muligheden 
for at fastholde en tilværelse præ-
get af spontanitet og frihed – en 
tilværelse, hvor man bestemmer 
over sin egen hverdag og kan være 
aktiv ligesom alle andre. Ankersty-
relsens ankestatistik og den nyligt 
udgivne praksisundersøgelse vi-
ser, at kommunerne ofte laver fejl 
i sagsbehandlingen. Dette er de 
sager, som man kender til, og der-
for er der højst sandsynligt mange 
andre sager, hvor fejl aldrig bliver 
opdaget. 

Derfor er det meget vigtigt, at 
man søger sparring, hvis man får en 
afgørelse, som man er uenig i. I to 
konkrete sager om frakendelse har 
Dansk Handicap Forbund hjulpet 
medlemmerne med deres klagesa-
ger, og heldigvis er de endt med, 

at de har fået medhold og dermed 
kunne bevare deres ordninger.

Kommunen havde ikke do-
kumenteret hjælpebehovet
I en konkret sag havde et medlem 
BPA-hjælp 40 timer om ugen. Med-
lemmet havde behov for hjælp til 
alle dagligdags-aktiviteter og havde 
samtidig brug for hjælp, så det var 
muligt at klare transport til og fra 
medlemmets fleksjob fire dage om 
ugen. Medlemmet havde haft sin 
ordning i 25 år og stod i en situa-
tion, hvor der var behov for mere 
hjælp, fordi funktionsniveauet var 
blevet ringere, og der ikke længere 
var mulighed for at få hjælp fra det 
private netværk. Til stor overra-
skelse førte ansøgningen om hjælp 
til et noget uventet resultat – nem-
lig en afgørelse om frakendelse af 
ordningen. Kommunen mente, at 
medlemmet kunne træne sig op ved 
hjælp af diverse mestringsstrategier, 
og at hjælpebehovet ville kunne 
afhjælpes gennem hjælp fra hjem-
meplejen og en ledsagerordning 

15 timer om måneden. Hjælpen var 
klart utilstrækkelig i forhold til med-
lemmets funktionsnedsættelse og 
livssituation.

Når man frakender eller skærer 
i en ordning, så gælder der en 
skærpet begrundelsespligt for kom-
munen. Den var ikke overholdt, for 
kommunen havde ikke dokumente-
ret, hvordan den nye hjælp skulle 
afhjælpe behovet, og man havde 
ikke redegjort for, hvordan ledsage-
behovet udenfor eget hjem skulle 
kunne løses. Endelig havde kommu-
nen ignoreret medlemmets ansøg-
ning om mere hjælp – en ansøgning, 
som indeholdt beskrivelse af et for-
værret funktionsniveau og et uløst 
hjælpebehov. Afgørelsen var heldig-
vis klar, medlemmet fik medhold og 
kunne beholde sin BPA-ordning, og 
kommunen blev pålagt at forholde 
sig til medlemmets ansøgning om 
yderligere hjælp.

Nyt hjælpemiddel var ikke 
et argument for at fjerne 
BPA-hjælp
I en anden konkret sag havde et 
medlem en hjælpeordning på 35 

DANSK HANDICAP FORBUNDS RÅDGIVNING Af Jeppe Kerckhoffs

”Undersøgelse af kontant til-

skud og borgerstyret personlig 

assistance” kan læses på  

Handicap-nyt EKSTRA.  

Dansk Handicap Forbund har i 

kølvandet på praksisundersø-

gelsen fulgt op med møder med 

en række politiske ordførere fra 

henholdsvis S, V og DF.

Foto: Colourbox.
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timer om ugen. En af årsagerne til, 
at der for fire år siden var bevilget 
en BPA-ordning, var et hjælpebe-
hov, som er spredt ud over hele 
døgnet med behov for hjælp til de 
fleste dagligdags-rutiner – fx at ta-
ge tøj af og på - og behov for hele 
tiden at have en hjælper med, fordi 
der ofte opstod anfald på grund af 
en hjertelidelse. Kommunen havde 
i den konkrete sag bevilget en 
Swiss Track, som er en motor, som 

kan kobles til kørestolen, så man 
opnår en større mobilitet udenfor 
eget hjem. Kommunen brugte dette 
som et argument for at fratage 
hjælpen, fordi man mente, at med-
lemmet med dette hjælpemiddel 
var blevet mere selvhjulpen. Argu-
mentet var dog langt fra holdbart. 
Selvom hjælpemidlet gav større 
mobilitet, så ville det ikke ændre 
på medlemmets indgribende hjæl-
pebehov, og kommunen havde ikke 

forholdt sig konkret til, hvordan be-
hovet skulle kunne afhjælpes uden 
BPA-ordningen. Herudover havde 
kommunen skåret al praktisk hjælp 
væk, idet der var en ægtefælle i 
husstanden. Dette har Ankestyrel-
sen også underkendt, for selvom 
alle i hustanden skal bidrage, så 
skal det fordeles ligeligt – ligesom 
i ethvert andet hjem. Medlemmet 
kunne derfor beholde sin BPA-
ordning.   

Dom i ’svømmepigesagen’ 
peger på politisk problem 
En pige med en funktionsnedsættelse havde af 
flere omgange fået Ankestyrelsens ord for, at hun 
var berettiget til at få såkaldt socialpædagogisk 
støtte, når hun skulle deltage i svømmestævner. 
Lolland Kommune valgte alligevel flere gange at 
tilsidesætte pigens anmodning.

Tænketanken Justitia og Advokatsamfundet tog 
initiativ til at prøve sagen af rettens vej for at opnå 
en godtgørelse til pigen, som havde stået uden 
hjælp.  

Sagen blev for nylig afgjort i Retten i Nykøbing 
Falster, og at sagen blev tabt viser, at det ikke har 
konsekvenser for kommunen, hvis den undlader at 
bevilge den hjælp, som borgeren er berettiget til. 

Sagen bekræfter desværre, at der indenfor den 
nuværende lovgivning ikke er noget at komme 
efter, hvis man bliver nægtet den hjælp, man har 
været berettiget til.  Sagens udfald tydeliggør, at 
der er behov for politisk handling, hvis borgeren 
skal kunne godtgøres. Og spørgsmålet er, om ikke 
det er rimeligt, at loven ændres, for som sagsøger 
påpegede, så gælder det samme problem i forhold 
til al anden basal hjælp, som mennesker med han-
dicap er dybt afhængig af. 

Sagen er blevet anket, og  
i Dansk Handicap Forbund 
følger vi udviklingen tæt,  
da vi mener, at denne sag  
anskueliggør et betydeligt 
retssikkerhedsmæssigt 
problem, nemlig at det ’kan 
betale sig’ for kommunerne, 
hvis de fx frakender hjælp i 
en periode.  

BPA under indlæggelse
Mange medlemmer med Borgerstyret Personlig Assi-
stance (BPA) har oplevet udfordringer ved hospitals-
indlæggelser og behandling. Flere har oplevet, at de 
ikke måtte medbringe deres hjælpere på hospitals-
ophold. Kommunerne har henvist til, at det på grund 
af sektoransvarlighedsprincippet er sygehusvæse-
nets opgave at yde hjælp under indlæggelse, hvilket 
også har været understøttet af en principafgørelse 
fra Ankestyrelsen. Problemet er bare, at det giver 
store udfordringer under indlæggelse, fordi sygehu-
sene typisk ikke kan stille med den samme hjælp, 
borgerne normalt har i sin BPA-ordning. 

Der har fornylig været rejst et spørgsmål til mini-
steren (spørgsmål nr.256 til børne- og socialmini-
steren af 23. januar 2019) om dette problem. I sva-
ret fastslår ministeren, at kommunen skal vurdere i 
det enkelte tilfælde, om det er mest hensigtsmæs-
sigt, at man tager sine hjælpere med, og samtidig 
slås det fast, at den såkaldte varslingsordning på 
14 uger vedrørende afgørelser om BPA også gæl-
der i dette tilfælde.

Oplever du udfordringer med at få lov til at med-
bringe hjælpere under indlæggelse og behandling, så 
kan du få sparring hos forbundets rådgivningsteam, 
som kontaktes via hovednummeret tlf. 39 29 35 55.

Illustration: Niels Poulsen.
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FOLKETINGSVALG 2019 Af Bente Rødsgaard

Folketingsvalg 2019

?
F

OLKETINGSVALGET 2019 
SKAL afholdes senest 17. juni 
2019. Ved deadline var val-
get ikke udskrevet.

Vi har stillet tre spørgsmål til 
partierne, både dem i Folketinget, 
og til dem der gerne vil ind i Folke-
tinget.

De nye partier som stiller op – de 
to sidste i artiklen – har kun fået de 
to sidste spørgsmål.

Besvaret af Orla Hav:

1 Den vigtigste beslutning, 
Socialdemokratiet har med-

virket til for målgruppen, er at sikre 
flertal for lov mod diskrimination af 
handicappede, altså følge FNs kon-
vention til døren. Denne beslutning 
er for os at se væsentlig for ligestil-
lingen i vores samfund. Vi har ind-
gået en lang række aftaler, hvor 
hensynet til mennesker med bevæ-
gelseshandicap har været i fokus. 
Lad mig blot nævne smidiggørel-
sen af reglerne om hjælpemidler.

2 Fremtidigt mener Socialde-
mokratiet, at det er vigtigt at 

fastholde muligheden for og helst 
forbedre området for specialisere-
de handicapydelser. I praksis bety-

der det, at vi vil modarbejde rege-
ringen og Dansk Folkepartis udspil 
om at fjerne det regionale led i vo-
res styre, og dermed risikere, at 
den afspecialisering, som vi har op-
levet de seneste ti år, fortsætter. 
Ved et valg, der giver en socialde-
mokratisk ledet regering, vil vi ar-
bejde for at specialiseret hjælp ved 
handicap bliver forbedret.

3 Socialdemokratiet deler 
Handicap-nyts syn på det 

nye bygningsregulativ, som regerin-
gen fik igennem med stemmer fra 
DF, og vi ønsker at sikre, at vi i vir-
kelighedens verden giver alle bor-
gere lige muligheder, også når det 
gælder adgang til nye bygninger/
huse.

 
SÅDAN SPURGTE VI 

1 Nævn de to vigtigste 
ting, som dit parti har 

gjort for mennesker med be-
vægelseshandicap i de seneste 
fire år?

2 Nævn de to vigtigste 
ting, som dit parti vil 

gøre for mennesker med be-

vægelseshandicap i de kom-
mende fire år?

3 Transport-, bygnings og 
boligminister Ole Birk 

Olesen ændrede i 2017 i byg-
ningsreglementet, så lovkravet 
om niveaufri adgang til nye 
enkeltstående huse forsvandt.  
Bygherren kan nu nøjes med at 
anvise, hvor en evt. niveaufri 

adgang kan etableres. Det be-
tragter Dansk Handicap For-
bund som et stort tilbage-
skridt, da loven om niveaufri 
adgang var med til at fremtids-
sikre boligmassen, så den kan 
blive for alle. Vil dit parti ar-
bejde for at loven ændres, så 
den niveaufri adgang til nye 
enfamilieshuse atter bliver et 
lovkrav?
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Besvaret af Karina Adsbøl:

1 Der er flere gode tiltag, men 
blandt andet servicelovens 

§ 3a, kaldet ”varslingsordningen”, 
som blev vedtaget på grund af 
Dansk Folkepartis beslutningsfor-
slag om opsættende virkning. Der-
udover fik vi blinde og svagtseen-
de med i kørselsordningen. Men 
jeg kan også nævne tiltag som dis-
kriminationsforbuddet, valgloven, 
ledsagerordning til blinde og svagt-
seende m.fl., som jeg er stolt over, 
at vi fik gennemført. 
 

2 Vi har flere ønsker, heriblandt 
en kompensationsordning, 

hvis man er blevet ”fejlbehandlet i 

det sociale system”. Derudover øn-
sker vi, at familier, der har et barn 
med handicap også kan tage på fe-
rie, hvor pengene følger familien.
 

3 Hvorvidt politikere skal be-
stemme, hvordan private 

bygger deres huse, har været heftig 
debatteret. DF har stort fokus på 
offentlig tilgængelighed i offentli-
ge bygninger, og finder det rime-
ligt, at man indarbejder rimelig til-
pasning i det mindste på uddan-
nelsesstederne. Derudover skal der 
være fokus på overholdelse af byg-
ningsreglementet, og der skal ud-
deles bøder til bygherren ved 
manglende overholdelse af byg-
ningsreglementet.

Frihed og fællesskab

Besvaret af Martin Geertsen

1 Vi gennemførte loven om 
forbud mod forskelsbehand-

ling på grund af handicap, fordi vi 
ikke kan acceptere, at mennesker 
med handicap diskrimineres. Der-
for skal vi som samfund gøre, hvad 
vi kan for, at personer, som diskri-
minerer mennesker med handicap, 
stilles til ansvar. Loven betyder 
bl.a., at en person ikke må afvises 
til et offentligt arrangement eller fx 

på en restaurant, hvis årsagen til 
afvisningen er, at personen har et 
handicap. Samtidig giver loven per-
soner med handicap en styrket 
retssikkerhed ved, at de kan klage 
til Ligebehandlingsnævnet, hvis 
forbuddet overtrædes. Loven er et 
vigtigt skridt i retning mod et sam-
fund uden diskrimination af perso-
ner med handicap. 

Det næste jeg vil fremhæve er 
indsatsen for, at flere mennesker 
med handicap skal i job. Her har 
Venstre siddet for bordenden i 
forhandlingerne om, hvordan vi i 
højere grad understøtter at flere 
mennesker med handicap kommer i 
arbejde.  Aftalepartierne blev enige 
om at afsætte 128,4 mio. kr. til 11 
initiativer fx konkrete virksomheds-
rettede indsatser for personer med 
handicap, et styrket fokus på handi-
capområdet i jobcentrene og bedre 
muligheder for personer med han-
dicap på erhvervsuddannelserne. 

Jeg har alt for ofte hørt, at perso-
ner med handicap, som har haft ev-
nen og lysten til at tage et arbejde, 
har haft vanskeligt ved at blive 
taget i betragtning. Det kan vi ikke 

være tjent med. Det er meget vig-
tigt, at vi politikere gør, hvad vi kan, 
for at uddannelser og arbejdsmar-
ked har de bedste forudsætninger 
for at rumme alle.

2 Vi har taget de første vigtige 
skridt i retning mod mindre 

diskrimination og større rummelig-
hed på uddannelsesinstitutioner og 
arbejdspladser. Men vi skal længere 
endnu. Derfor vil Venstre også frem-
adrettet kæmpe for, at personer 
med handicap understøttes bedst 
muligt til at tage del i fællesskabet. 

Regeringen har med Venstre i 
spidsen præsenteret en stor Sund-
hedsreform. Hvis regeringen bliver 
genvalgt betyder det, at vi indfører 
det nære sundhedsvæsen med 
sammenhængende patientforløb. 
Sundhedsreformen vil sikre, at 
sundhedsvæsenet kommer tættere 
på borgeren, og at der bygges bro 
mellem de forskellige myndighe-
der. Det vil have positive konse-
kvenser for mange personer med 
handicap, som i dag oplever at 
blive kastet rundt mellem forskel-
lige sygehuse og behandlere. 
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3 Vi arbejder i Venstre for at 
sikre bedre forhold for per-

soner med bevægelseshandicap. 
Men vi mener også, at frihed og 
fleksibilitet for den enkelte borger 
– med og uden handicap – er helt 
grundlæggende. Når vi har at gøre 
med enkeltstående huse, er der 
som oftest tale om, at en familie 

vælger at bygge et hus, der skal 
danne rammen om deres familieliv. 
Og der synes jeg, at familien skal 
have lov til at bygge eget hus efter 
eget hoved – naturligvis under 
hensyn til planlovgivning, sikker-
hed, sundhed osv.

Lovkravet om niveaufri adgang 
har været meget begrænsende 

for de familier, som har ønsket at 
bygge eget hus – og det synes jeg 
ærligt talt ikke er rimeligt. Samtidig 
skal det understreges, at der stadig 
er krav om, at mindst en yderdør 
skal være forberedt til niveaufri ad-
gang, så det er muligt at etablere – 
fx hvis en bevægelseshandicappet 
skulle ønske at overtage. 

Besvaret af Jacob Sølvhøj:

1 Desværre har vi de sidste år 
haft en regering, der har 

gjort det vanskeligt at opnå kon-
krete forbedringer for mennesker 
med bevægelseshandicap, og det 
har været nødvendigt at modarbej-
de forsøg på forringelser, fx i for-
bindelse med revisionen af servi-
celovens voksenbestemmelser, og 
da regeringen forsøgte at ændre 
tilskudsmulighederne for special-
pædagogisk støtte til højskoleele-
ver med handicap. 

Hvis to skal fremhæves, kan 
det være loven om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af 
handicap og ændringer af før-
tidspensions- og fleksjobregler. I 
forhandlingerne om forbuddet mod 
forskelsbehandling har vi presset 
på for at få tilgængelighed og ri-
melig tilpasning skrevet ind i loven, 
men det blev desværre afvist af 

regeringen. På førtidspensions- og 
fleksjobområdet har vi arbejdet 
for at få fjernet de forringelser, 
der blev indført under den forrige 
regering. Vi har bl.a. arbejdet for, 
at personer med en arbejdsevne 
på syv timer eller mindre skal have 
ret til frit at vælge mellem fleksjob, 
førtidspension eller ressourcefor-
løb, og vi har foreslået en statslig 
fleksjobvirksomhed efter svensk 
forbillede, som indenfor en treårig 
periode vil kunne sikre arbejde til 
10.000 personer med nedsat ar-
bejdsevne.

2 Vi vil forfølge de ovenfor 
nævnte initiativer.  Blandt 

andre initiativer vi vil arbejde for er 
et opgør med den manglende rets-
sikkerhed, så vi bl.a. kan sikre, at 
mennesker med bevægelseshandi-
cap får den BPA-ordning, som de 
har krav på efter lovgivningen. Vi 
skal de mange fejl og mangler i 
sagsbehandlingen til livs, så kom-
munerne ikke kan tjene på fejlagtig 
og langsommelig sagsbehandling. 
En anden vigtig sag, vi vil rejse, det 
er tildeling af hjælp til overvågning 
af personer med funktionsnedsæt-
telse efter servicelovens § 95, 
stk.3., så unge med handicap kan 
blive i deres hjem og ikke tvinges 
på døgninstitution mod deres øn-
ske.

Mere overordnet vil vi arbejde 
for en handicappolitisk handlings-
plan og en ændring af områdets 
økonomi, så der sker en øget 

tilførsel af midler og en omlæg-
ning, så staten overtager en større 
forpligtelse for den samlede finan-
siering.

3 Ja. Vi var arge modstandere 
af lovændringerne, og vi vil 

arbejde for at ændre lovgivningen, 
så den niveaufri adgang igen bliver 
et lovkrav.

Foto: David Kahr / Folketinget
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Besvaret af partiet:
     

1 Vi har sørget for at under-
støtte væksten i samfundet. 

Når det går godt i virksomhederne, 
har virksomhederne bedre mulig-
hed for at ansætte mennesker med 
fx bevægelseshandicap. Vi ønsker, 
at så mange som muligt med et be-
vægelseshandicap skal være en del 
af det arbejdende fællesskab med 
de mange menneskelige gevinster, 
som det medfører. I 2018 lancere-
de Liberal Alliance sammen med 
de øvrige regeringspartier et udspil 
for mennesker med bevægelses-
handicap. Udspillet indeholder 120 
millioner kr. til indsatser indenfor 
følgende områder: mindre bureau-
krati og smidigere overgange, mål-
rettet indsats for at få flere med 
handicap i job, bedre uddannelses-
muligheder, mere viden om handi-

cap og færre fordomme. Målet er at 
hjælpe flere mennesker med be-
vægelseshandicap ind på arbejds-
markedet og fastholde deres til-
knytning hertil. Vi mener, at det 
kræver mere viden om, hvordan 
dét at have et bevægelseshandicap 
kan forenes med at have et job. 
Virksomheder og mennesker med 
bevægelseshandicap kan arbejde 
sammen om at udnytte muligheder 
og kompensere for udfordringer, 
der kan følge af et bevægelseshan-
dicap, til gavn for den enkelte med 
bevægelseshandicap og den enkel-
te virksomhed. 

 

2 Vi vil gerne arbejde videre 
med at styrke mennesker 

med bevægelseshandicap en til-
knytning til arbejdsmarkedet, fx 
ved vidensdeling af succeshistorier, 
som landets kommuner kan bruge i 
deres indsats. Vi vil gerne arbejde 
med at forbedre mennesker med 
bevægelseshandicaps muligheder 

på uddannelsesområdet samt et 
øget fokus på mere fleksible tilbud, 
der kan være med til at skabe ram-
merne for det bedste liv.
 

3 Det er vigtigt for os at un-
derstøtte tilgængeligheden 

til bygninger med offentlig adgang, 
etagebyggerier mv. for mennesker 
med bevægelseshandicap. Det er 
blandt andet formålet med Ole Birk 
Olesens tilgængelighedspakke. Vi 
mener ikke, at de daværende regler 
om niveaufri adgang til enfamilie-
huse var hensigtsmæssige. Såfremt 
der måtte opstå et behov for ni-
veaufri adgang til et enfamiliehus, 
har en fremtidig boligejer mulighed 
for at etablere niveaufri adgang. 
Det sikrer en fleksibel indsats, der 
hjælper i de tilfælde, hvor der er et 
reelt behov, således vi ikke pålæg-
ger borgere uden et behov for ni-
veaufri adgang en restriktion og en 
merudgift. 

Besvaret af Marianne Jelved:

1 Jeg har forsøgt at få handi-
capkonventionen implemen-

teret i dansk lovgivning.

Og det er lykkedes for mig at få 
midler fra satspuljen til og mulig-
hed for at sætte en analyse i gang 
om retssikkerhed på det sociale 
område inkl. handicapområdet i 
Danmark.

2 Føre ovennævnte ud i livet. 
Handicapkonventionen er 

mangelfuldt implementeret. Så en-
kelt et forhold som “tilpasning” 
blev ikke imødekommet af regerin-
gen. Og spørgsmålet om retssikker-
hed har regeringen ikke leveret på 
endnu, selv om 1. marts var sat 
som deadline til fremsættelse af en 
model for arbejdet.

 

3 Svaret er ja.
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Besvaret af Kirtsne Normann 
 Andersen:

1 ”Et liv på egne betingelser 
for mennesker med handi-

cap” har været et gennemgående 
tema for SF i de seneste fire år. Vi 
har forsøgt at sætte dagsorden på 
en række områder. Isoleret set i 
forhold til mennesker med bevæ-
gelseshandicap vil jeg fremhæve to 

væsentlige temaer: 
Visitation til BPA-ordning, hvor SF 

har taget initiativ til at få afdækket, 
i hvilket omfang borgere får den 
nødvendige hjælp. 

Visitation til hjælpemidler, hvor 
SF senest har taget initiativ til et 
konkret beslutningsforslag, som 
skal give kommuner incitament til 
at vælge de bedste og ikke kun de 
billigste hjælpemidler.

 

2 I SF kommer vi til at fortsæt-
te arbejdet for, at menne-

sker med fysiske handicap får den 
nødvendige hjælp og / eller de helt 
rigtige hjælpemidler, som giver den 
enkelte borger mulighed for at leve 
et liv på egne præmisser, fordi det 
gør en forskel for den enkelte, men 
også for samfundet. Personlige 
hjælpere (BPA) er afgørende for, at 
mennesker med bevægelseshandi-
cap kan leve et aktivt liv. 

Vi mener eksempelvis, at det er et 
paradoks, at beskæftigelsesministe-
riet afsætter ressourcer til at hjælpe 
mennesker med handicap i arbejde, 

alt imens vi på det sociale område 
kan konstatere, at borgere ikke får 
den nødvendige hjælp, som netop 
har betydning for, at borgere med 
handicap kan have et aktivt arbejds-
liv. På samme måde mener vi, at 
det er et paradoks, når borgere ikke 
gives netop de hjælpemidler, som 
dels giver de bedste muligheder for 
at leve på egne præmisser – dels 
kan forebygge (yderligere) nedslid-
ning. Det giver ikke mening, hverken 
for den enkelte eller for samfunds-
økonomien, idet regningen for 
unødvendig nedslidning i den sid-
ste ende lander i sundhedsvæsnet. 
Den helhedsorienterede indsats 
giver derfor mening for både men-
nesker og for samfundet. 

 

3 SF mener, at niveaufri ad-
gang skal være et lovkrav. Vi 

har allerede forsøgt at få flertal for 
at ændre ministerens bekendtgø-
relse med et konkret beslutnings-
forslag, men fik desværre ikke fler-
tal for beslutningsforslaget. SF vil 
genfremsætte kravet efter et valg. 

 

 

Besvaret af Brigitte Klintskov Jerkel: 

1 Først og fremmest er jeg stolt 
af, at vi har gjort det ulovligt 

at forskelsbehandle mennesker på 
grund af deres handicap. Konkret 
betyder det, at man ikke længere 
må afvise borgere i døren til eksem-
pelvis caféer på grund af deres han-
dicap. Det er et stort skridt for 
dansk handicappolitik, at det ikke 
længere bare accepteres, at menne-
sker med handicap diskrimineres. 
Dernæst er jeg glad for, at vi har af-
sat næsten 130 millioner kroner til 
at få flere mennesker med handicap 
i arbejde. Vi ved jo, at rigtig mange, 
som har handicap, både kan og vil 
arbejde, men alligevel står en rigtig 
stor del af dem i dag udenfor ar-

bejdsmarkedet. Konkret går midler-
ne derfor til 11 initiativer, der skal 
få flere med handicap i job og ud-
dannelse, det er en gevinst både for 
den enkelte, men også for virksom-
hederne og samfundet.

2 Vi vil fortsat arbejde for, at 
flere mennesker med handi-

cap kommer i arbejde og får den 
livskvalitet, et job medfører. Målet 
er klart, vi mener, at 13.000 menne-
sker med større handicap, svarende 
til cirka 15 procent, frem mod 2025 
skal være en del af arbejdsmarke-
det og have glæden af det, der føl-
ger med fx kollegerne og fællesska-
bet. Vi arbejder også for at styrke 
indsatserne og retssikkerheden på 
handicapområdet, som vi i denne 

52   •   HANDICAP NYT 2 - 2019  

FOLKETINGSVALG 



regeringsperiode har afsat over 430 
millioner kroner til at forbedre. En 
stor del af midlerne er øremærket 
til at styrke kvaliteten i sagsbehand-
lingen på handicapområdet. Det er 
med den konservative socialmini-
ster, Mai Mercado, lykkes at sætte 
dette emne højt på den politiske 

dagsorden, og det er nu pålagt kom-
munerne at forholde sig til. Det er 
dejligt, men vi er slet ikke i mål 
endnu, og omgørelsesprocenterne 
er stadig alt for høje. 

3 Det er vigtigt, at alle har lige 
muligheder for at komme 

rundt – også de, der har et handi-
cap. Ønsket om bygningsregle-
mentsændringen er ikke vokset i 
vores have. For det er vigtigt, at vi 
tilstræber en bygningsmasse i ny-
byggeri, der tager højde for borgere 
med handicap.  

Besvaret af Marianne Karlsmose:

2 Det vigtigste for KD er at sik-
re lige muligheder for alle og 

et ligeværdigt syn på mennesker 
med bevægelseshandicap og alle 
andre. Vi lever i et samfund, hvor 
der er sket en glidebane i retning af, 
at du helst skal være perfekt for at 
være god nok, det rammer også 
mennesker med handicap. Det gæl-
der også muligheden for frasorte-
ring af fostre med forskellige handi-
cap. Det vigtigste for KD er, at vi 
som samfund tager udgangspunkt i, 
at alle mennesker har uendelig vær-
di uanset, hvad vi kan, og hvordan 
vi ser ud. Det skal gennemsyre vo-
res lovgivning, arbejdsmarked og 

vores relationer i øvrigt. KD vil sæt-
te fokus på øget tilgængelighed til 
offentlige institutioner for menne-
sker med bevægelseshandicap, da 
der stadig er mange steder, hvor det 
ikke er tilfældet i dag. 

3 Ja, KD vil gerne være med til 
at fremtidssikre boliger ved at 

sikre niveaufri adgang til nye huse 
som et lovkrav. Det vil både øge til-
gængelighed for dem, der skal bo 
der, men også sikre tilgængeligheden 
for gæster med bevægelseshandicap. 
I en tid, hvor vi ved, at flere lever 
længere, vil det også være med til at 
flere kan være længere tid i eget 
hjem – også selv om de får brug for 
hjælp i form af rollator eller andet. 

Besvaret af Søren Søfelt:

2 3 Vi går ind for, at sam-
fundet i videst mulig 

omfang indrettes, således at et be-
vægelseshandicap ikke begrænser 
en normal livsudfoldelse. Dette in-
debærer også, at der bør være 
krav om niveaufri adgang i nybyg-
gede enkeltstående huse, og at 
der skal være elevator i nye etage-
ejendomme.

Ved Handicap-nyts deadline 
var valget ikke udskrevet. 
Vi bad partierne i Danmark om 
at svare på to eller tre spørgs-
mål, alt efter om partierne er i 
Folketinget eller gerne vil ind i 
Folketinget.  Du kan se spørgs-
målene på side 48. Alternati-
vet og Nye Borgerlige vendte 
ikke tilbage med svar.

Kommunikationsafdelingen 
arbejder med flere tiltag i for-
bindelse med folketingsvalget 
2019, så hold øje med Handi-
cap-nyt Ekstra og Facebook, 
når valgkampen er i gang. 
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NY FORENING Af Mads Stampe

DE (U)SYNLIGE SØSKENDE
En ny forening har set dagens lys: Søskendeforeningen 
(SØF) vil sætte fokus på søskende til mennesker med 
handicap. Handicap-nyt har talt med stifterne af den 
nye forening

J
EG HAR VÆRET nervøs for, 
at folk syntes, at jeg var op-
mærksomhedskrævende, 
eller at de syntes, at det var 

synd for mig.” Sådan siger Dana 
Andreasen, som er medstifter af og 
formand for Søskendeforeningen. 
Hun suppleres af Malthe Beskos, 
medstifter og næstformand, som 
fortæller om, hvordan han som 
barn var bange for, hvad andre ville 
tænke om ham, fordi hans bror faldt 
uden for normen.

Det er sådan nogle oplevelser, 
som de diskuterer i foreningen 
med andre søskende, som har en 
søskende med handicap, og det er 
dét, de har manglet, fortæller de to 
stiftere.

”Det betyder meget at møde an-
dre, som har haft lignende oplevel-
ser, som os. Det kan være med til at 
skabe en tryghed, og det er noget 
af det, vi gerne vil som forening,” 
fortæller de.

Derudover har de et konkret mål 
om, at der i alle landets kommuner 
etableres et beredskab, som bety-
der, at når der fødes et barn med 
handicap, og hvis der er søskende 
til det barn, så skal de søskende 
uden handicap tilbydes plads i 
en søskendegruppe. For det er en 
omvæltning at få et barn med han-
dicap for en familie, og det betyder 
også store ændringer for søstre og 
brødre.

Det hjælper at høre andre 
fortælle
”Det har påvirket mig meget i mit 
liv (at have en søskende med han-
dicap, red.), og det har hjulpet mig 

at tale med andre, som 
har lignende problem-
stillinger tæt inde på li-
vet. Der er påfaldende 
mange situationer, som 
er sammenfaldende, 
selvom vores søskende 
har vidt forskellige handi-
cap,” fortæller Malthe Be-
skos, der som barn fik tilbudt 
plads i en søskendegruppe.

Det gjorde Dana Andreasen ikke. 
Det er vidt forskeligt fra kommune 
til kommune, hvilket tilbud man får, 
og om man overhovedet får tilbudt 
noget som helst. Det skyldes, at 
området i høj grad er tabubelagt, 
og det kan samtale være med til at 
gøre op med.

”Man kan virkelig bruge de an-
dres erfaringer, og det bliver også 
tydeligt, hvor forskelligt man har 
oplevet det at have en søskende 
med handicap. Vi tror på, at jo me-
re man taler om det, jo nemmere 
bliver det at håndtere for den en-
kelte,” fortæller Dana Andreasen.

Det er interessant at høre de to 
søskende tale sammen, især fordi 
deres historier i nogen grad er et 
ekko af nogle af de historier, vi har 
hørt i Dansk Handicap Forbund 
om, hvordan man håndterer et liv 
med et handicap. Vi hører ofte, 
at der følger mange bekymringer 
med ikke mindst, hvordan omver-
denen møder en. De to søskendes 
historier lyder som en spejling af 
lignende bekymringer. 

Bedre forståelse for andre
Men det at have en søskende 
med handicap giver også et per-

spektiv på livet. ”Jeg oplever, at det 
har givet mig en større forståelse 
for andre mennesker; en større 
forståelse for mangfoldighed. Jeg 
har fx meget let ved at se på an-
dre mennesker, hvordan de har 
det. Det tror jeg kommer af, at jeg 
har en søskende med handicap,” 
fortæller Malthe Beskos. Dana An-
dreasen stemmer i.

”Min søster lever meget i nuet, 
og det har inspireret mig meget. 
Jeg tror i det hele taget, at jeg har 
lært, at sige pyt og komme videre 
frem for at hænge mig i små ting.”

I skrivende stund har Søsken-
deforeningen 575 følgere på 
Facebook, og de har fået mange 
henvendelser fra både søskende 
og fra forældre til børn med handi-
cap. ”Forældrene giver ofte udtryk 
for en bekymring for deres barn 
eller børn uden handicap, som de 
ønsker støtte og hjælp til. Det kan 
vi tilbyde dem,” fortæller de to 
stiftere.

Det koster kr. 100 kroner om året 
at være medlem af SØF. Læs mere 
om foreningen SØF på Facebook på 
www.soefo.dk.

SØFs bestyrelse består af Daniel 
Rank Simonsen, Andreas Hel-
lwing, Malthe Beskos og Dana 

Andreasen. Privatfoto.
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