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Mike er med dig hele 
vejen – teknik, økonomi, 
ansøgninger.
Mike Drusskowski er vores ekspert her hos Mercedes-Benz CPH. 
Han har lang erfaring med handicapbiler og kan rådgive dig gennem 
købets krinkelkroge. Han kender de mange tekniske, økonomiske og 
bureaukratiske udfordringer. Og så kan han bygge den ny Sprinter 
om til en bil, der både løser dine udfordringer og giver dig alt det, du 
forventer af en Mercedes-Benz: Sikkerhed, kvalitetsmaterialer, høj 
komfort og ikke mindst frihed.

Kontakt Mike og få ham med hele vejen. 
Tlf.: +45 4341 5226.
Mail: mike_hald.drusskowski@daimler.com

Mercedes-Benz Sprinter Tourer. Forbrug ved bl. kørsel fra 13,3 km/t. CO2 fra 197 g/km.B

Greve: Ventrupparken 12. Tlf. 70 159 159. 
www.mercedesbenzcph.dk
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13  Hverdagen i et land ramt af 
coronavirus
Handicap-nyt har talt med tre 
medlemmer om deres nye hverdag.

16  Alliancer er afgørende
Dansk Handicap Forbund 
samarbejder med mange 
organisationer om en 
”VærdigReform”.

19  Jens Bouets klumme 

19  Læserbrev om Field's –  
et storcenter i København

20  Københavns Museum –  
en bygning med indbyggede 
benspænd
Handicap-nyt har været på 
reportagetur og anmelder museet.

25  DET SKER I DHF –  
med forbehold på grund af 
coronavirus 

34  Kun du ved, hvordan det er at 
være dig
Landsformand Susanne Olsen har 
oplevet en god behandling, da hun 
skulle have en ny kørestol.

37  Valg og fravalg på 
Københavns Museum
Handicap-nyt undersøger baggrunde 
for løsninger.
 
40  En kamp om penge –
vederlagsfri fysioterapi  
under pres
Nu mærker medlemmerne for 
alvor konsekvenserne af, at flere 
fysioterapeuter må spænde 
livremmen ind.

43  Virkeligheden – langt fra 
skrivebordene
Det er vigtigt at beskrive dit 
kørselsbehov meget præcist, hvis du 
skal opnå støtte til en handicapbil.

46  Boganmeldelse
Lev livet med ALS. Højskolelærer 
og cand. theol. Michael Pedersen 
anmelder en ny bog om at leve med 
diagnosen ALS.

 ”Vi har været på forkant og holdt vores børn hjemme 
fra skole, før det var meldt ud. Vi tager alle de forbe-
hold, vi skal. Og måske lidt til.

Susanne Olsen er 
meget glad for sin 
nye kørestol.
Forsidefoto: GUA 
Studio

KØBENHAVNS MUSEUM HAR EN 
UDENDØRSLIFT.

I VIETNAM ER DER EN MEGET VOLDSOM TRAFIK.

RANDI TOLSTRUP, KONTAKTPERSON I FORÆLDREKREDSEN
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48  Vietnam er et spændende og 
udfordrende land at arbejde i
Og meget anderledes i forhold til de 
erfaringer, som vi har med at arbejde 
i ulande.

51  Presset på BPAordninger 
fortsætter
Faktagruppen i Handicap-nyt har set 
på BPA-ordninger og nedskæringer.

53  Fremtidens robotteknologi 
kan øge livskvalitet og 
selvstændighed 
På Aalborg Universitet forskes der i 
robotteknologi.
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ansøgninger.
Mike Drusskowski er vores ekspert her hos Mercedes-Benz CPH. 
Han har lang erfaring med handicapbiler og kan rådgive dig gennem 
købets krinkelkroge. Han kender de mange tekniske, økonomiske og 
bureaukratiske udfordringer. Og så kan han bygge den ny Sprinter 
om til en bil, der både løser dine udfordringer og giver dig alt det, du 
forventer af en Mercedes-Benz: Sikkerhed, kvalitetsmaterialer, høj 
komfort og ikke mindst frihed.

Kontakt Mike og få ham med hele vejen. 
Tlf.: +45 4341 5226.
Mail: mike_hald.drusskowski@daimler.com

Mercedes-Benz Sprinter Tourer. Forbrug ved bl. kørsel fra 13,3 km/t. CO2 fra 197 g/km.B

Greve: Ventrupparken 12. Tlf. 70 159 159. 
www.mercedesbenzcph.dk
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A REAL PRO NEVER STOPS BEING A PRO.

06:00 AM 09:00 AM 06:00 PM 09:00 PM 00:00 AM

A PRO LIKE YOU

F I A T P R O F E S S I O N A L . D K

I OVER 35 ÅR HAR VI TILBAGEBETALT DIN TILLID MED PÅLIDELIGHED  
OG ENGAGEMENT. DIN MISSION BLIVER VORES MISSION, UANSET OM DU 
TRANSPORTERER VARER, MENNESKER ELLER HVIS DU HAR SPECIFIKKE 
BEHOV, MED OVER 10.000 TILGÆNGELIGE VERSIONER.

B  - G  Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 15,3 - 7,6 km/l. CO²-emission 218 - 342 g/km. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Vælg ny DUCATO 2020 hvis du ikke vil gå ned på sikkerhed, hvor du blandt andet får automatisk 
nødbremse, vejbane assistent og skiltegenkendelse som standard. Hvis du samtidig ikke vil gå ned på 
udstyr er der et væld af muligheder som bl.a. stor 7” touch skærm, Apple Carplay, bakkamera og 9-trins 
automatgearkasse. 
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Det var helt uvirkeligt og meget over-
raskende, da statsministeren onsdag den 
11. marts lukkede Danmark ned på grund 
af coronavirussen COVID-19. Hvad, der 
var fjerne nyheder fra andre egne af ver-
den, var med et virkelighed i Danmark, 
og for os som handicaporganisation var 
der straks flere spørgsmål, der meldte 
sig. 

For det første, hvordan vi rent praktisk 
får organisationen til at fungere, når Han-
dicaporganisationernes Hus er lukket. 

For det andet skulle vi forholde os til en 
lang række spørgsmål om vores medlem-
mers nye hverdag, hvor mange medlem-
mer er særligt udsat på grund af forskel-
lige funktionsnedsættelser.

Samtidig kom spørgsmålet, hvordan skal 
man isolere sig, hvis man har brug for 
personlig hjælp, og dermed hver dag kan 
få mange potentielle smittebærere ind i 
sit hjem?
 
Vores første prioritet var at få vores svar 
på de mange spørgsmål. Derfor gik vi i 
tæt dialog med Danske Handicaporga-
nisationer, som fik afklaret mange uklar-
heder gennem kontakt til Sundheds- og 
Ældreministeriet og Social- og Inden-
rigsministeriet. Det gav os mulighed for 
at klæde vores rådgivere på, så de kan 
støtte vores medlemmer så godt som 
muligt. Dernæst gav vi os i kast med nog-
le af de projekter, som kan være svære 
at nå i hverdagen – en ny hverdag var en 
realitet.

I denne nye hverdag har mine tanker 
kredset omkring, hvor hurtigt der egent-
lig kan ske forandringer, og hvor sårbare 
vi egentlig er. I løbet af få dage havde 
social- og indenrigsministeren udsendt 
en nødbekendtgørelse, som skulle sikre, 
at den kritiske hjælp var til stede, men 

også gav mulighed for at fravige ’ikke 
kritiske funktioner’, og vi hørte statsmini-
steren meddele, at det samfund, vi ville 
vende tilbage til efter krisen, ville være 
forandret. En situation jeg ikke i min vil-
deste fantasi kunne have forestillet mig.

Jeg synes regeringen, Folketinget og 
myndighederne har handlet resolut og 
ansvarligt, og jeg priser mig lykkelig for 
at leve i et samfund, hvor vi er enige om 
at tage hånd om hinanden. Men mine 
tanker kredser alligevel om, hvor hurtigt 
alt kan ændre sig – særligt for os, som 
er afhængig af hjælp til alle dagligdags-
funktioner. Vores liv og lige muligheder 
afhænger af en kontrakt med samfun-
det om at kompensere os for vores 
funktions nedsættelse – en kontrakt, som 
hurtigt kan forandres.

Derfor har hele oplevelsen omkring coro-
nakrisen fået mig til at tænke meget over, 
hvor vigtige vores principper egentlig er. 
En situation som coronakrisen minder os 
om, hvor vigtig FN’s handicapkonvention, 
de danske handicappolitiske principper 
og verdensmålene egentlig er for os. Det 
er ikke bare teori og akademisk snak – 
nej, det er vores værdier og fundament, 
og det er en fælles reference, vi kan 
pege på, når vi skal finde tilbage til en 
normal hverdag. 

Nok hviler vores hverdag på en sårbar 
kontrakt, men når alt forandres, skal vi 
huske på, at vi har nogle stærke princip-
per, som udgør et kort, der kan vise vejen 
tilbage. Mine tanker i et meget ander-
ledes forår er derfor, at det er vigtigere 
end nogensinde at holde fast i dem. 

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER
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VIDSTE 
DU, AT?
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RYK, som er en specialkreds i Dansk 
Handicap Forbund, har været med 
til at udgive en pjece ved navn 
Kost, vægt og sundhed for menne-
sker med en rygmarvsskade - tips, 
spørgsmål & svar. I hæftet finder du 
bl.a. forklaring på forbrænding, BMI 

og energiforbrug samt gode råd og 
tips med anbefalinger undervejs om 
kost og vægt. Hæftet er forfattet af 
Anna-Carin Lagerström. Den danske 
udgave er udgivet i samarbejde med 
RYK, Klinik for Rygmarvsskader og 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade. 

Health & Rehab Scandinavia 2020 
flyttes fra maj til september 
Health & Rehab Scandinavia - messen 

for hjælpemidler og velfærdsteknolo-

gi, som afholdes hvert andet år i maj 

måned i Bella Center i København, er 

på grund af coronavirussen rykket til 

september måned. Til messen kom-

mer der over 8000 besøgende, og der 

deltager over 200 udstillere.  Så man-

ge mennesker samlet og fordelt over 

tre dage udgør en smittefare. Derfor 

tog arrangørerne konsekvensen alle-

rede i marts måned og flyttede mes-

sen fra den 12.-14. maj til den 2.-4. 

september 2020. 

Du kan holde dig opdateret om 

messen på www.health-rehab.dk for 

nyeste informationer om Health & 

Rehab Scandinavia 2020.

Hvis du skal have foretaget en kik-

kertundersøgelse af din tarm, så er 

det vigtigt, at du er udrenset. Ifølge 

en pressemeddelelse fra Sundhed.dk 

sendes mange patienter hjem igen 

fra hospitalet uden at få udført un-

dersøgelsen, da de ikke er tilstræk-

keligt udrensede. Det kan skyldes 

mange ting, fx problemer med at 

forstå vejledningen om, hvad man 

må spise og drikke i dagene op til 

undersøgelsen.

Som borger er det ærgerligt at 

blive sendt hjem og skulle starte 

forfra med en udrensning. Et andet 

problem er, at der vil gå længere 

tid, før man får afklaret, om der er 

noget alvorligt galt, fx om man har 

tarmkræft. Det 

er også skidt 

for udnyttelse 

af kapaciteten 

på et hospital, 

når en borger 

sendes hjem 

igen uden at 

være undersøgt 

som planlagt.  

For at undgå det 

har sundhed.dk 

og Herlev- og 

Gentofte Hospital skabt en app. 

Den hedder ’TarmTjek’, og du 

kan have den på din mobiltelefon. 

I app’en er der information om 

fødevarer, som du skal undgå, og 

du kan modtage beskeder, som 

minder dig om, hvornår du skal tage 

din udrensningsmedicin. Du finder 

appen TarmTjek på https://www.

sundhed.dk/borger/guides/apps-i-

sundhedsvaesenet/

TarmTjek – ny app om kikkert-
undersøgelse 

Foto: Colourbox.
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Det er en udfordring for mange kørestolsbrugere og gangbesværede, 
at mange klinikker ligger på 1. sal uden elevator. Foto: Colourbox.

Du kan downloade hæftet på RYKs 
hjemmeside: http://ryk.dk/kost-vægt-
og-sundhed-3

Der findes en hjemmeside på en-
gelsk, hvor du kan se reglerne for at 
benytte handicapparkeringspladser i 

en lang række lande. Se selv http://
www.disabledmotorists.eu/en/world_
map/europe/europe.htm

Biler skal skrottes digitalt. Hvis du 
skal have skrottet din gamle bil, 
så foregår det fremover digitalt. 

Fra nytår var det slut med at bruge 
skrotningsattester i papirform, da 
ordningen blev digitaliseret. Det 
sker af både hensyn til miljøet og 
for at forhindre snyd. Bilejere skal gå 
ind på Borger.dk med NemID for at 
skrotte bilen.

FIRE UD AF 10 SUNDHEDSKLINIKKER 
ER IKKE TILGÆNGELIGE
Danske Handicaporganisationer (DH) 

har foretaget en undersøgelse på 

sundhed.dk, der viser store proble-

mer med tilgængeligheden til blandt 

andet tandlæger, psykologer og spe-

ciallæger.

På sundhed.dk er der 8216 kli-

nikker, og de opgiver selv, hvorvidt 

der er adgang til klinikken for men-

nesker med handicap. Ved at se 

på opgivelserne, så er DH kommet 

frem til, at kun 59 procent af sund-

hedsklinikkerne har handicapegnet 

adgang. Eller sagt på en anden må-

de, så har fire ud af ti klinikker ikke 

adgang for mennesker med handi-

cap. Pressen har også interesseret 

sig for opgørelsen, fx har P4 Syd 

talt med en kvinde, som må køre 80 

km for at komme til ørelægen på 

trods af, at der er en ørelægeklinik 

syv km fra, hvor hun bor.

I Dansk Handicap Forbund ved 

vi, at det kan være problematisk, 

at klinikkerne selv opgiver, at de er 

tilgængelige, fx kan en klinik have 

en meget gammel elevator, som er 

for lille til at medtage kørestole, 

eller der kan være tre trappetrin op 

til selve elevatoren, så i praksis kan 

tallene godt være anderledes, hvis 

klinikkerne ikke har gjort sig umage 

med at opmåle eller ikke helt ved, 

hvad de skal se efter. Men det er på 

godt og ondt, de tal der findes på 

sundhed.dk, der ligger til grund for 

DHs undersøgelse. 

Du kan læse undersøgelsen på 

https://handicap.dk/nyheder/fire-

ud-ti-sundhedsklinikker-er-ikke-

tilgaengelige
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Hver tredje dansker bekymrer sig meget om helbredet
I starten af det nye år står sund-

hed helt på toppen af dagsorde-

nen for rigtig mange danskere. 

Hver tredje dansker bekymrer 

sig enten i høj eller meget høj 

grad om deres helbred. Og des-

værre angiver 42 procent, at de 

bekymrer sig mere end tidligere. 

Det viser en ny undersøgelse, 

som Kantar Gallup har lavet for 

Gjensidige Forsikring og Mølholm 

Forsikring.

 Selvom det er positivt, at dan-

skerne er opmærksomme på sund-

hed, er det ikke nødvendigvis godt at 

bekymre sig, lyder det fra Per Øster-

gaard, sundhedsdirektør i Gjensidige 

Forsikring.

FRA HJEMMESIDEN: 

Lige adgang til screening. Dansk Handicap 
forbund er med i udarbejdelsen af oplys
ning om HPVhjemmetest
Region Hovedstadens HPV-hjemme-

test gør det nu lettere for kvinder 

med visse funktionsnedsættelser at 

teste sig selv for HPV-virus, som er en 

virus, der kan give livmoderhalskræft. 

Med en HPV-hjemmetest, en lille 

blød plastikbørste, der minder om en 

tampon med indføringshylster, kan de 

kvinder, der er i stand til og har lyst 

til det, tage testen derhjemme efter 

samråd med egen læge og sende til 

efterfølgende analyse.

Det er Patologiafdelingen på 

Hvidovre Hospital, der har udviklet 

tilbuddet om hjemmetesten og har 

rådført sig med Dansk Handicap 

Forbund, SIND og Kræftens Bekæm-

pelse omkring tilbuddet til kvinder 

med funktionsnedsættelse.

 "Lige adgang til forebyggelse af 

livmoderhalskræft er vigtig for alle 

kvinder. HPV kan i sjældne tilfælde 

give kræft, og jo tidligere man kan 

stille en diagnose, jo mindre ind-

greb er der behov for, og jo større er 

chancen for helbredelse. Men vores 

screeningstilbud har ikke været ind-

rettet til at imødekomme alle kvin-

der. Det har vi arbejdet på at ændre. 

Det er selvfølgelig helt afgørende, at 

kvinder med funktionsnedsættelse 

også har adgang til screening på lige 

fod med andre kvinder," siger senior-

forsker Jesper Bonde fra Patologiaf-

delingen på Hvidovre Hospital.

 Det bakkes op af landsformand i 

Dansk Handicap Forbund Susanne 

Olsen.

 "For os er det vigtigt, at vi har et 

sundhedsvæsen, som imødekom-

mer alle patientgrupper. Også dem, 

som ikke har samme mulighed for at 

komme rundt som andre. Derfor er 

en hjemmetest som denne selvføl-

gelig noget, vi bakker op om og bi-

drager til udviklingen af, da det kan 

være en løsning for nogle kvinder. 

For de kvinder, der foretrækker at få 

taget testen hos egen læge, kan der 

dog fortsat være problemer med fx 

den fysiske tilgængelighed, og det 

håber jeg, vi i fællesskab kan tage fat 

på herfra," siger hun.

Pr
es

se
fo

to



HANDICAP NYT 2 - 2020   •   9

FynBus byder nu el-kørestols-
brugere velkommen i bussen 
Den 1. februar blev den kollektive 

trafik på Fyn mere tilgængelig for 

el-kørestolsbrugere. Efter en velover-

stået testperiode besluttede FynBus’ 

bestyrelse at ændre rejsereglerne, så 

el-kørestolsbrugere fremover er vel-

komne i mange af de grønne fynske 

busser på lige fod med brugere af 

manuelle kørestole.  

Som det eneste trafikselskab i Dan-

mark har FynBus i alle regional- (ud-

dannelsesruter undtaget) og i ca. halv-

delen af bybusserne i Odense forsynet 

busserne med elektriske ramper. 

El-ramperne giver el-kørestolsbru-

gere mulighed for at bruge busserne 

uden at have en hjælper med. Det gør 

den kollektive trafik mere tilgængelig 

for kørestolsbrugere.  

”Jeg er meget glad for, at vi nu har 

fået testet el-ramperne i vores bus-

ser. Samtidig er det dejligt, at vi med 

de elektriske ramper i busserne kan 

gøre den kollektive trafik på Fyn me-

re tilgængelig,” udtaler FynBus’ Pro-

dukt og Markedschef Jan Gudmann 

Hansen i en pressemeddelelse. 

Gitte R.R. Nielsen, der er hovedbe-

styrelsesmedlem i Dansk Handicap 

Forbund, var en af testpersonerne og 

glæder sig også over de nye mulighe-

der for el-kørestolsbrugere.

 ”Jeg er bestemt glad for og stolt 

over, at FynBus gør en indsats for, at 

alle kan komme med bussen. For mig 

som sidder i el-kørestol, gør det en 

verden til forskel. Jeg er nu ligestillet 

med alle andre og kan tage bussen, 

hvor og hvornår jeg vil.” 

FynBus vil i løbet af foråret afholde 

et arrangement, hvor el-kørestols-

brugere får mulighed for at prøve 

kræfter med en el-rampe i rolige 

omgivelser.

”Det er generelt ikke sundt at be-

kymre sig, men det er faktisk positivt, 

at så mange danskere tænker over 

deres helbred. For det kan være med 

til at rykke på nogle af de områder, 

hvor man kan opnå en bedre sundhed 

eller få taget sygdomme i opløbet, så 

de ikke udvikler sig,” siger Per Øster-

gaard i en pressemeddelelse. Han 

maner dog til besindighed.

”Hvis man hele tiden går rundt og 

bekymrer sig om ens helbred, kan 

det udvikle sig til at blive reel angst. 

Angst kan være en klods om foden, 

der kan reducere ens livskvalitet, og 

det har en negativ påvirkning på en 

selv og ens familie, hvis man kon-

stant går rundt og frygter, at der 

er noget galt.”

Undersøgelsen er foretaget af 

Kantar Gallup for Gjensidige For-

sikring i december 2019 blandt 

1045 repræsentativt udvalgte 

danskere.

Testpersonerne. Fra venstre ses 
Gitte R.R. Nielsen, hovedbestyrel-
sesmedlem i Dansk Handicap For-
bund sammen med John og Nina.

Pressefoto: Fynbus.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Et nyt studie fra Institut for Regio-

nal Sundhedsforskning, Syddansk 

Universitet, viser, at personer med 

neurologiske sygdomme har en selv-

mordsrisiko, som er 75 procent højere 

end personer uden neurologiske syg-

domme.

Forskerne har fundet ud af, at op til 

en ud af 150 personer, som diagno-

sticeres med en neurologisk sygdom, 

ender med at dø af selvmord. For 

svære neurologiske sygdomme som 

Huntington er det en ud af 61, der 

dør af selvmord.

”Vi har siden 1990’erne lavet 

flere studier om sammen-

hængen mellem neurologiske 

lidelser og selvmordsrisiko. 

Dette studie er dog det mest dæk-

kende hidtil, fordi det undersøger 

alle større neurologiske sygdomme,” 

fortæller Elsebeth Stenager, professor 

i socialpsykiatri ved SDU og Psykia-

trien i Region Syddanmark, i en pres-

semeddelelse.

Studiet er publiceret i det aner-

kendte videnskabelige tidsskrift 

JAMA og viser, at mennesker diag-

nosticeret med amyotrofisk lateral 

sklerose (ALS) eller Huntingtons syg-

dom har en særligt høj selvmordrate, 

nemlig fire til fem gange højere end 

baggrundsbefolkningen.

Endvidere har mennesker, som har 

været udsat for hovedtraumer, eller 

som lider af multiple sklerose eller 

epilepsi, en selvmordsrate, som er 

dobbelt så høj som den øvrige be-

folkning.

Det kræver yderligere analyser at 

finde frem til, hvordan man kan redu-

cere selvmordsrisikoen for de forskel-

lige patientgrupper. Næste skridt nu 

er at overveje, hvilke sygdomme man 

bør sætte ind overfor og hvordan.

TAK, FORDI DU IKKE FODRER DYRENE
Denne specielle tak kommer fra Slots- og Kulturstyrelsen 

og er målrettet borgerne på Frederiksberg i København.

Mange ynder at opholde sig i Frederiksberg Have og i 

Søndermarken, som har både søer og kanaler. Desværre 

er vandkvaliteten i dem blevet dårligere i de senere år.  

En væsentlig grund til forureningen er, at mennesker 

godt kan lide at fordre havens mange fugle med brød, frø 

og madrester. Men det er ikke en god ide, tværtimod. 

Beregninger viser, at et kilo tørt brød forurener lige så 

meget som 500 liter kloakvand. Og hvis der i fremtiden 

skulle komme en isvinter, så tager Dyrenes Beskyttelse 

sig af fodring. Det gælder derfor om her og nu helt at 

stoppe med at fodre.

Bag kampagnen står Slots- og Kulturstyrelsen i samar-

bejde med Dansk Ornitologisk Forening København og 

Naturvejlederne i Frederiksberg Kommune, og målet er, at 

havernes gæster holder op med at fodre havens dyr.

Du kan læse pjecen på https://slks.dk

Foto: Colourbox.

Foto: Colourbox.

Der er mange hejrer i Frederiks-
berg Have, men du må ikke fodre 

dem. Foto: Colourbox.

Neurologiske sygdom
me øger risikoen for 
 selvmord
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RACERUNNING HÆDRET MED 
HELENE ELSASS PRISEN 2020
Idrætsdisciplinen racerunning 

giver sportslige udfordringer og 

store personlige oplevelser for 

mennesker med cerebral parese, 

der oplever en større livskvalitet, 

når de dyrker sporten. Uanset om 

det er på eliteniveau eller som 

motionist. 

Derfor fik racerunning i år en 

helt speciel hæder ved, at Helene 

Elsass Prisen 2020 er blevet tildelt 

Parasport Frederiksberg, der er to-

neangivende inden for racerunning, 

og landstræner Leif Nielsen, der har 

skabt eliteforhold for Danmarks bed-

ste racerunner-atleter.

Prisen blev overrakt af H.K.H. Prin-

sesse Benedikte, der er protektor for 

både Elsass Fonden og CP Danmark, 

ved et arrangement i Elsass Fonden 

den 9. marts.

Ud over det daglige klubarbejde 

afholder Parasport Frederiksberg en 

årlig, international racerunner-camp, 

der sidste år samlede 400 atleter og 

ledere. Klubben har længe været 

betragtet som et internationalt 

fyrtårn inden for racerunning 

og har siden 1993 været 

en stor drivkraft i udvik-

lingen med nye aktivite-

ter, flere medlemmer og 

inspirerende samarbejder 

på tværs af klubber og lan-

degrænser.

Landstræner Leif Nielsen har 

taget sin store erfaring fra atle-

tikverdenen med over i racerunning-

disciplinen, hvor han har indført 

elitemetoder, haft særligt fokus på 

den mentale del og skabt et profes-

sionelt træningsmiljø for atleterne.

CPH lancerer solsikkesnoren for 
 personer med usynlige handicap
Det kan være hektisk at skulle gen-

nem lufthavnen for alle, men har man 

et usynligt handicap eller en skjult 

diagnose som fx autisme, demens, 

angst, ADHD eller lignende kan udfor-

dringen være ekstra stor. Københavns 

Lufthavn indfører derfor som første 

virksomhed i Danmark ”solsikkesno-

ren”. Det er et internationalt symbol 

på usynlige handicap i form af en 

grøn nøglesnor med solsikker på.

”Formålet med Solsikkesnoren er at 

sikre lige rejsevilkår for alle. Snoren 

sikrer, at medarbejderne genkender, 

at du har et usynligt handicap eller 

en skjult diagnose, uden at du be-

høver fortælle om det eller forklare 

dig,” fortæller service Excellence Di-

rector Stine Ringvig Marsal i en pres-

semeddelelse.

Solsikkesnoren fortæller medar-

bejderne, at du kan have behov for 

mere tid, tålmodighed eller hensyn 

på turen gennem lufthavnen. Snoren 

er for dem, der har usynlige handicap 

eller diagnoser, og som af forskellige 

årsager kan have sværere end andre 

ved at komme gennem lufthavnen. 

Solsikkesnoren benyttes allerede i 

flere andre internationale lufthavne, 

og i England er den også udbredt til 

stormagasiner og større togstationer.

Du kan hente solsikkesnoren fra 

1. januar 2020 i Informationen i Ter-

minal 3. Den udleveres også fra de 

fleste check-in skranker.

Pressebillede: 
CP Danmark
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 www.health-rehab.com

Oplev 3 fantastiske dage på

Health+Rehab Scandinavia
 - Messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
2.-4. september 2020 i Bella Center Copenhagen

Har du et handicap, en funktionsnedsættelse, en kronisk sygdom eller er du pårørende, 
så er et besøg på messen helt sikkert en oplevelse, som du ikke skal være foruden.

Ny    d
ato!

www.harald-nyborg.dk

-altid lave priser!

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

NY GENERATION AF TOILET - OG BADESTOL  

ErGo -SelPro 1000  ErGo -Tilt 4000  ErGo -Tilt 3000  ErGo -Tilt 2000  ErGo -Basi 1000   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Avnvej 10, 7400 Herning, 69 15 3000 www.rehabcare.dk  

 



I midten af marts måned lukkede Danmark ned på grund af spredningen af coronavirus. 
Især personer med kroniske lidelser og svageligt helbred er udsat for virussen, og det 
satte naturligvis tankerne og bekymringerne i gang hos medlemmer af Dansk Handicap 
Forbund

H
ANDICAP-NYT HAR TALT 
med nogle af dem om en 
ny hverdag i isolation og 
med frygten for smitte 

hængende over hovedet.

Tonny Ploug
Tonny Ploug 
har en trak-
cheostomi 
og har en 

BPA-ordning. 
Han er formand 

i lokalafdeling Næstved og bekym-
rer sig især om, hvad corona-krisen 
kommer til at betyde for fremtiden 
og mulighederne for at få de hjæl-
pemidler, man behøver.

Hvilke tanker omkring din hverdag, 
har du gjort dig i den her situation?

”Først og fremmest passer jeg 
ekstrameget på mig selv. Jeg går 
ikke ud af mit hjem, uden det er 
højst nødvendigt, og jeg undgår 
forsamlinger. Inden man lukkede 
ned, da havde vi et ganske kort be-
styrelsesmøde, hvor vi besluttede, 
at alle vores aktiviteter inkl. gene-

ralforsamling ville blive udskudt 
på grund af smitte. ”

”Da jeg har hul i halsen, er jeg 
i højrisikogruppe. Derfor bruger 
mine hjælpere flere værnemidler 
end normalt, når den tube, jeg har i 
halsen, skal renses. Der skal hældes 
saltvand, og der skal ventileres og 
suges. Det sker minimum to gange 
om dagen. Under normale omstæn-
digheder vasker man bare hænder 
og skifter handsker. Nu er der ma-
ske for ikke at risikere smitte. Jeg 
får også mere hjælp af min mand, 
så han hjælper mere, end han nor-
malt gør, så vi minimerer antallet af 
fremmede, der kommer ind.”

Hvordan har din hverdag ændret 
sig?

”Den har ændret sig på den 
måde, at mange af de udvalg, jeg 
sidder i, er lukket ned. Alle møder 
bliver aflyst, bisidderopgaver bli-
ver stoppet af kommunen, fordi vi 
ikke må mødes fysisk, før det her 
er overstået. Vi handler også kun 
det ind, vi skal bruge, og vi mini-
merer antallet af indkøb. Jeg er 

heller ikke med ude at handle hver 
gang, som jeg ellers plejer.”

Hvilke bekymringer har fyldt i de 
her ualmindelige uger?

”Den økonomiske side af sagen. 
Jeg har en sag, der ligger i kommu-
nen i øjeblikket. Jeg føler, at min 
kørestol snart skal til syn, men jeg 
bekymrer mig for, hvad der er mu-
lighed for efter det her. Det koster 
alt sammen, og hvem er det så, det 
kommer til at gå ud over? Fx kunne 
man forestille sig, at de udsatte 
udskiftning af handicapbil. ”

”Man reflekterer på en anden 
måde. Også i forhold til forenin-
gen. Er det nok med de udskydel-
ser, vi har gjort i foreningen? Bliver 
de ting, vi har planlagt til noget? 
Der er mange ting, man skal tænke 
på. Så det er både mig selv, min 
mand og samfundet i det hele ta-
get, der fylder noget. Bliver der fx 
lavet om i kravene på hjælpemid-
delområdet, og stiller man fx krav 
om, at de skal holde lidt længere, 
og at hjælpen måske bliver beskå-
ret på grund af besparelser?”

Hverdagen i et land ramt af 
coronavirus
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 EPIDEMIAf Mads Stampe. Illustration: Colourbox
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EPIDEMI 

Jens Chri
stiansen
Jens Chri-
stiansen har 
sklerose og 

får hjælp til 
flere ting i hver-

dagen via hjemmeplejen. Han er 
også meget afhængig af fysiotera-
pi, som han må undvære på grund 
af risikoen for coronasmitte.

Hvilke tanker omkring din hverdag, 
har du gjort dig i den her situation?

”Jeg forsøger at bevare roen. Jeg 
er så heldig, at jeg får hjælp fra 
hjemmeplejen til personlig pleje, 
og jeg hører, at den sociale sektor 
gør alt, hvad de kan for at hjælpe. 
Og det har jeg tillid til. Og de hjæl-
per mig også på samme måde, som 
de gjorde før corona, så jeg tænker, 
at det nok skal gå. Men samtidig er 
det forfærdeligt og øv."

"Jeg har min computer, som jeg 
er god til at bruge, så det sociale 
foregår på medierne. Samtidig har 
jeg en rask og rørig hustru, så jeg 
har personlig kontakt. Men jeg har 
det skidt med alle mine medbor-
gere, som har det ligesom mig, og 
den risiko, der er for dem i forhold 
til overhovedet at få social kon-
takt. Det er hårdt. Det er ganske 
forfærdeligt for alle os, der ikke 
kan klare os selv.”

Hvordan har din hverdag ændret 
sig?

”Min hverdag er gået i stå. Alle 
de ting, jeg har foretaget mig, og 
alle de ting, jeg foretager mig med 
undervisning og foredrag, er sat i 
stå. Det er det ene. Det andet er 
alt det sociale, som foregår med 
venner og bekendte; det er også 
stoppet. Og jeg ser ikke min nære 
familie. Det påvirker mig. Jeg er 
smadderheldig, at jeg har min livs-
kraftige hustru." 

"Jeg mangler min fysioterapi, og 
min botox er udskudt. Det kan jeg 
selvfølgelig mærke. Mine muskel-

kramper bliver ikke afhjulpet, så 
jeg kan godt mærke, at kramperne 
bliver større og større, og jeg kan 
mærke, at jeg sidder dårligt i min 
kørestol. Det betyder, at jeg skal 
være endnu mere opmærksom på 
tryksår, eller om jeg får beskadiget 
mine albuer, når jeg bruger dem, 
for jeg sidder i kørestolen hele da-
gen, undtagen når jeg sover.”

Hvilke bekymringer har fyldt i de 
her ualmindelige uger?

”Hvad skal der blive af os? Den 
første tanke, jeg fik, i forhold til at 
lukke ned og gå i karantæne. Det 
virker som om, det var en giftsky, 
der har ramt os. Men forsvinder 
corona, fordi vi lukker os inde? Det 
er min største bekymring. Det er 
lidt ligesom Titanic; skibet sejler, 
og vi ved godt, at der er noget, 
der rammer os, men vi sejler bare 
videre. Jeg føler mig som et gidsel, 
som bare venter på at blive stuk-
ket ned. Jeg er gjort handlingslam-
met, fordi jeg ikke har mulighed 
for at lukke min dør for fremmede. 
Jeg kan bare sidde og vente på, 
at der kommer en udefra for at 
hjælpe mig, som har smitten med 
ind. Det er svært at holde to me-
ters afstand i en plejesituation, og 
derfor føler jeg mig som en udsat 
person, som bare må vente på at 
blive smittet. Det er min største 
bekymring.”

Randi Tol
strup
Randi Tol-
strup er mor 
til to børn 

med muskel-
svind, og det 

gør, at de er ekstra 
påpasselige i forhold til smitte-
risiko.

Hvilke tanker omkring din hverdag, 
har du gjort dig i den her situation?

”Vi har tænkt mange ting. I første 
omgang håbede vi på, at det ikke 

nåede her til. Bagefter har vi prø-
vet at sammenligne det med, når 
influenzaen kommer. Det kender 
vi, og det er ret alvorligt. Det kan 
være hårdt nok at komme sig over, 
når man har muskelsvind."

”Vi har været på forkant og holdt 
vores børn hjemme fra skole, før 
det var meldt ud. Vi tager alle de 
forbehold, vi skal. Og måske lidt 
til.”

Hvordan har jeres hverdag ændret 
sig?

”Hverdagen har ikke ændret sig 
så meget, og så alligevel meget. 
Vores børn har et lidt reduceret 
skema i forvejen på grund af deres 
muskelsvind. Men vores tredje 
barn er også hjemme, og det er lidt 
anderledes. Men vi får det bedste 
ud af det. Men det er anderledes, 
når man ikke får set sine venner. 
Men de mødes online, og det er 
heldigt, at jeg i forvejen er kom-
penseret økonomisk, og jeg har 
kunnet flytte på min arbejdstid.”

Hvilke bekymringer har fyldt i de 
her ualmindelige uger?

”Vore største bekymring er, at 
der altid er nogle, der synes, at 
vi overreagerer. Det kan jeg også 
godt forstå, når sygdom bare er 
noget, der skal overstås. For os er 
det ikke at overreagere, og skulle 
vi blive syge, og skulle det udvikle 
sig, så er der jo ingen behandling, 
så vi tager det meget alvorligt. Så 
min største bekymring er helt klart 
dem, der ikke vil tage de forholds-
regler, der bliver bedt om.”
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Ketilstorp Alle 1 • på hjørnet af Brostykkevej og Ketilstorp Allé
Åbningstider man- fred • 8:00-20.45 lør • Sønd. 8.00-20.00

S U P P L Y I N G  Y O U R  I D E A S

Th. Geyer Skandinavien ApS
Byleddet 7 • 4000 Roskilde

Tlf: +45 4630 0030 • www.thgeyer.dk

Egelundsvej 5 A • 2620 Albertslund

Tlf. 88 52 69 77

Godthåbsvej 4 • 2000 Frederiksberg
Tel.: 38 33 13 36 • tdh@londonpub.dk

www.londonpub.dk

16 haner med fadøl • 50+ slags flaskeøl i sortiment altid!

Bøgh & Helstrup

Bøgh & Helstrup A/S
Dronning Olgas Vej 15A

2000 Frederiksberg C
Tlf.: 3811 3835

Tlf. 3811 3835
www.bhbr.dk



SAMARBEJDE Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Alliancer er
Nogle problemstillinger er så store, at vi som forbund ikke har en chance for at få ændret 
på dem alene. Her er alliancer som ”VærdigReform” en vigtig vej til indflydelse – ud fra 
devisen om, at ’sammen er vi stærke’

D
ANSK HANDICAP FOR-
BUND er en politisk orga-
nisation. Vores vigtigste 
mål er at skabe et liv med 

lige muligheder for mennesker med 
handicap. Vores vigtigste råstof er 
viden om den hverdag I medlemmer 
lever i. I ved, hvor ’skoen trykker’ og 
har dermed gode forudsætninger 
for at komme med bud på, hvordan 
handicappolitikken bør udvikle 
sig. Vores politiske arbejde består 
derfor først og fremmest i at være 
et talerør for jer medlemmer og få 
jeres viden og ønsker båret helt 
ind på Christiansborg og ud til de 
mange kommunalbestyrelser og ad-
ministratorer over hele landet.

Selvom der er meget, vi er ueni-
ge med politikere og administra-
torer i, er det vores oplevelse, at 

politikerne generelt er meget posi-
tive over for at inddrage os, netop 
fordi  vi har en stor viden, som kan 
medvirke til, at der bliver skabt de 
bedste løsninger for både borgere 
og samfund.

Store alliancer er svære at 
komme udenom
Vi har rigtig mange dagsordener, vi 
gerne vil have ændret på. Ja, faktisk 
modtager vi hver uge opfordringer 
fra medlemmer til, hvad der bør 
ændres på, og alt bliver noteret og 
inddraget i arbejdet. En af de store 
udfordringer er dog, at vi ikke er de 
eneste, som ser behov for ændrin-
ger. Der er uendeligt mange grup-
peringer i samfundet, som ønsker 
politiske ændringer, og som alle har 
vidt forskellige udfordringer. Sam-

tidig sidder politikerne med mindst 
lige så mange udfordringer, og 
desværre er der hele tiden en stor 
risiko for, at vores budskaber kan 
drukne, og resultaterne udebliver.

Derfor fokuserer vi i Dansk Han-
dicap Forbund mere og mere på at 
indgå i store alliancer med andre. 
Vi søger aktivt alliancer med andre, 
som deler vores synspunkter. Det 
kan være i Danske Handicapor-
ganisationer (DH) interesseorga-
nisationer, græsrodsbevægelser, 
erhvervsorganisationer og i nogle 
tilfælde også offentlige myndighe-
der. Vi arbejder målrettet med at få 
opmærksomhed på FN’s handicap-
konvention ved at benytte verdens-
målene, som rigtig mange interesse-
rer sig for som en løftestang til at få 
opmærksomhed på vores område.
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afgørende
I løbet af de sidste år har vi væ-

ret en del af initiativet ”VærdigRe-
form”, hvor det er lykkes at samle 
64 organisationer til en fælles ind-
sats for at opnå politiske ændrin-
ger af reformen af førtidspension 
og fleksjob fra 2013. 

Reformen har skabt mange ud-
fordringer, og vi har været mange, 
som hver især har forsøgt at få 
ændret på den, indtil videre uden 
afgørende held da vi er oppe imod 
en forligskreds bestående af et 
næsten enigt Folketing (undtaget 
DF og EL). 

Derfor har det i dette tilfælde 
været afgørende at gå sammen 
med andre, fordi det på denne må-
de bliver sværere for politikerne 
at komme uden om os. ”Værdig-
Reform” er en unik alliance, som 
tilsammen repræsenterer omkring 
en million mennesker, og alliancen 

har fået ministerens ord for, at der 
i løbet af 2020 skal ske lovæn-
dringer.

I Dansk Handicap Forbunds stra-
tegi kalder vi det ”det lille vi” og 
”det store vi”, og det er helt cen-
tralt for os, at vi formår at veksle 
imellem de to niveauer, hvis vi vil 
have succes med vores politiske 
arbejde. ”Det store vi” kan skabe 
opmærksomhed og fremsætte 
enkle budskaber, mens ”det lille 
vi” er stedet, hvor vi har den spe-
cialiserede og detaljerede viden, 
som er nødvendig for at skabe de 
helt rette løsninger.

De politiske kompromisser
For forbundet er alliancer en vigtig 
vej til at opnå resultater, men sam-
tidig er de også en tydeliggørelse 
af det svære i, at vi hele tiden må 
gå på kompromis med de mange 

ønsker og idealer, vi har. Det er 
en vægtning imellem at gå efter 
de ultimative idealer, og så vigtig-
heden i at opnå reelle resultater, 
som får hverdagen til at fungere 
her og nu.

Ikke alt kommer med, og i alli-
ancerne bliver budskaberne typisk 
reducerede til enkle overordnede 
mål, som kan se anderledes ud 
end vores foretrukne løsning. I 
”VærdigReform”-samarbejdet støt-
ter vi seks overordnede krav, som 
de 64 organisationer kan blive 
enige om, men vi benytter natur-
ligvis hele tiden enhver chance for 
at få fokus på vores medlemmers 
behov og særinteresser.

Det politiske kompromis er den 
store udfordring, når vi indgår i 
alliancer, men hvis vi fokuserer på 
at få skabt ændringer og løsninger, 
så giver kompromiset mening.
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JA TRYKLUFT ApS

Ledreborg Alle 118A • 4000 Roskilde
Tlf. +45 72 48 82 10 • Hotline: +45 72 48 82 20

www.jatrykluft.dk

SALG - SERVICE - RÅDGIVNING - ENERGIMÅLING - LÆKAGESØGNING

Vi er leveringsdygtige i alt lige fra frokostordninger, smørrebrød, 

buffeter, brunch og mad ud af huset platter, sandwich osv.

Brøndbyvestervej 110B • 2605 Brøndby
www.sannes-smorrebrod.business.site

Tlf. 21 29 20 88

Komplet Interieur A/S
Poppelgårdvej 17 • 2860 Søborg

Tlf. +45 4399 0408
info@komplet-as.dk
www.komplet-as.dk

Hotelindretninger og indretning af caféer

Autotrim v/ Steen Haurholm
Rydagervej 17 • 2620 Albertslund

Tlf: 4363 2110
E-mail:autotrim@mail.dk • www.autotrim.dk

Hørvænget 11 • 2630 Taastrup
Tlf. 30 24 44 96 • www.lb-teknik.dk

God koordinering og høj fleksibilitet 

Faguddannede medarbejdere • Netværk og overvågning 

Mindre administration, så vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser

Lilledal 18 • 3450 Allerød

Tlf. 48 17 05 48

Kronberg
Mandskabs Assistance

LG
Fabriksparken 42 • 2600 Glostrup

42 44 12 47 • www.lgkronberg.dk

• Mandskabsassistance
• Nedrivning

• Miljøsanering

Finns Haveservice

Nordgade 16 • 5762 Vester Skerninge
Tlf. 24 81 33 88



 JENS BOUETS KLUMME

 LÆSERBREV

Når verden går videre uden opskrifter

DER MANGLER BÆNKE I FIELDS

Corona-situationen tvinger os 
alle til at nytænke og skrue op 
for kreativiteten. I en tid hvor 
vores færden, interaktion og ar-
bejdsmetoder sættes på prøve, 
er det vigtigt at kunne tilpasse 
sig og få det bedst mulige ud af 
situationen. 

I sekretariatet arbejder stort set 
alle hjemmefra. Med ”stort set” menes, at enkelte med-
arbejdere har behov for at tage på kontoret og arbejde 
en dags tid. Dette kan lade sig gøre, da huset stort set er 
tomt, og man er alene på kontoret. 

Telefonen og computerens Skype-funktion bruges til 
at holde møder på, og mailen er blevet et internt post-
system og meddelelsessystem, når vi ikke fysisk kan 
tale sammen. Selve arbejdsdisciplinen kan være svær at 
styre og afhænger meget af privatsituationen. 

Jeg har ikke længere hjemmeboende børn, og min hu-
stru arbejder også hjemmefra. Denne cocktail er ikke altid 
sund, da fritid og arbejdstid kan komme til at glide ud i et, 
for hvad skal vi ellers lave end at arbejde, når bøgerne er 
læst, puslespillet lagt og de nyeste film er set? 

Til gengæld kommer man i bund i arbejdspuklerne, 

og man kan få tid til at arbejde med nye ideer. Omvendt 
kan jeg forestille mig, at det er svært at have to små 
børn, og en ægtefælle, der også arbejder hjemmefra. 
Her må dagen formodentligt opdeles i arbejdstid, un-
derholdning/undervisning, omsorg/mad osv. Og det kan 
være vanskeligt at arbejde effektivt på de betingelser. 

Det vigtigste er, at man hver især ikke stresser og gør 
sit bedste i en uvant situation. De fleste af sekretariatets 
funktioner fungerer normalt. Telefonerne bliver taget, 
rådgivningen er på plads, bogholderiet fungerer, redak-
tøren og kommunikationsmedarbejderen er på plads, 
mens uland, konsulent- og projektdel ikke for tiden kan 
løse deres eksterne opgaver gennem direkte møder, un-
dervisning etc. Sidstnævnte arbejder derfor intensivt på 
processer, markedsføring, nytænkning, udvikling osv.  

Også samarbejdspartnerne, det offentlige og andre, vi 
er afhængige af, har fundet nye arbejdsrytmer, og selv-
om beslutningsprocesserne ofte kan tage lidt længere 
tid, finder vi stadig nye veje og løser udfordringerne. 

Alt i alt synes jeg, at vi får det bedste ud af situatio-
nen. Men jeg glæder mig til at se mine kollegaer igen og 
komme tilbage til en almindelig dagligdag.    

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

F
OR NYLIG VAR jeg i Field's med min familie. Jeg 
er gangbesværet, og min bevægelsesradius var 
stærkt reduceret på grund af manglende mulighe-
der for at hvile mig. Så i stedet for at bruge penge 

måtte jeg gå ned i bilen og vente på, at min familie blev 
færdige med indkøbene.

Jeg har tidligere været i Field's, hvor der, så vidt jeg 
kan huske, har været steder, hvor man kunne sidde 
ned, uden at man nødvendigvis behøvede at købe no-
get at spise og drikke. 

Det er muligt, at I har fjernet disse muligheder for at 
sidde for at få folk til at bevæge sig rundt og opdage 
flere butikker og få folk ind på serveringsstederne, men 
måske også for at undgå at nogle grupper slår sig fast 
ned i et område, så der alligevel ikke er mulighed for at 
hvile. Jeg vil dog nævne, at der er andre centre, der har 
bænke uden problemer, så vidt jeg ved.

Jeg opfordrer jer til at prøve at løse problemet. Evt. 
en måde hvor man kan betale sig til en plads på samme 
måde, som man lejer en indkøbsvogn (forkortet af red).

Handicapnyt har bedt om et svar 
fra Field's 

Mange tak for din henvendelse og interesse for Field’s. 
Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre kundeoplevel-
sen i Field’s, hvilket også har stor sammenhæng med 
vores services og ikke mindst vores siddefaciliteter. Vi 
har det seneste år arbejdet på at tilføje flere og bedre 
siddemiljøer, og vi er nu kommet så langt, at disse nye 
møbler vil blive installeret i den nærmeste fremtid. 
Gamle siddemiljøer vil blive skiftet ud, og der vil blive 
tilføjet nye siddemiljøer flere steder. Derfor ser vi utro-
ligt meget frem til at byde vores kunder indenfor til en 
forbedret oplevelse, hvor der vil være rig mulighed for 
at tage et hvil under shoppingturen.

Thomas Thomsen, Center Manager

Af Elisabeth Wibroe Rasmussen
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JA TRYKLUFT ApS

Ledreborg Alle 118A • 4000 Roskilde
Tlf. +45 72 48 82 10 • Hotline: +45 72 48 82 20

www.jatrykluft.dk

SALG - SERVICE - RÅDGIVNING - ENERGIMÅLING - LÆKAGESØGNING

Vi er leveringsdygtige i alt lige fra frokostordninger, smørrebrød, 

buffeter, brunch og mad ud af huset platter, sandwich osv.

Brøndbyvestervej 110B • 2605 Brøndby
www.sannes-smorrebrod.business.site

Tlf. 21 29 20 88

Komplet Interieur A/S
Poppelgårdvej 17 • 2860 Søborg

Tlf. +45 4399 0408
info@komplet-as.dk
www.komplet-as.dk

Hotelindretninger og indretning af caféer

Autotrim v/ Steen Haurholm
Rydagervej 17 • 2620 Albertslund

Tlf: 4363 2110
E-mail:autotrim@mail.dk • www.autotrim.dk

Hørvænget 11 • 2630 Taastrup
Tlf. 30 24 44 96 • www.lb-teknik.dk

God koordinering og høj fleksibilitet 

Faguddannede medarbejdere • Netværk og overvågning 

Mindre administration, så vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser

Lilledal 18 • 3450 Allerød

Tlf. 48 17 05 48

Kronberg
Mandskabs Assistance

LG
Fabriksparken 42 • 2600 Glostrup

42 44 12 47 • www.lgkronberg.dk

• Mandskabsassistance
• Nedrivning

• Miljøsanering

Finns Haveservice

Nordgade 16 • 5762 Vester Skerninge
Tlf. 24 81 33 88



Københavns Museum 
– et sted med indbyggede 

benspænd

TILGÆNGELIGHED Af Bente Rødsgaard

Den fredede 
bygning har 
mange trappe-
trin. Pressefoto: 
Københavns 
Museum.

20   •   HANDICAP NYT 2 - 2020  



H
ANDICAP-NYT HAR INVI-
TERET Erna Christensen, 
hovedkasserer og med 
i forbundets Bygge- og 

Trafikpolitiske Udvalg (BTPU), og 
Hans Jørgen Møller, formand for kø-
benhavnsafdelingen, til at anmelde 
museet. 

Adgang til museet sker via trap-
per, men museet har en uden-
dørslift. Amanda Lass, som er 
museumsvært, hjælper både Erna 
Christensen og Hans Jørgen Møller 
med liften, da den kræver nøgler 
og ikke kan køre, uden en ansat er 
med. Der er ingen skiltning ved lif-
ten om nøgler, eller hvem man kon-
takter, men det arbejder museet på 
at få ændret.

Hans Jørgen Møller så gerne en 
overdækning af liften, så den ikke 
var så udsat for vind og vejr eller 
nedfaldne blade. Hans erfaringer 
med udendørslifte er nemlig ikke 
af de bedste. 

Elevatorproblemer i dag
Kalenderen siger årets første for-
årsmåned, og på gårdspladsen er 
der opsat flytbare borde og stole, 
men det er koldt og regnfuldt, så 
ingen benytter dem. Liften fører 
ned til et kælderområde, hvor der 
er garderobeskabe og et handi-
captoilet, herfra kan man køre med 
elevator til de tre etager, som mu-
seet rummer. 

Lige i dag er vi ret uheldige. En 
elevatorreparatør er ved at sik-
kerhedstjekke elevatorerne, så han 
skal tilkaldes, hver gang vi skal 
bruge elevatoren. Det beklager 
museumsinspektør og projektleder 
Vivi Lena Andersen, som forklarer, 
at museet har åbent dagligt fra kl. 
9 og ikke har en fast lukkedag, så 
alt med fx håndværkere vil ske i 
museets åbningstid. 

Det med elevatorerne er noget 

ekstraordinært, som alle tager med 
godt humør. Skoletjenesten befin-
der sig også i kælderen, men der er 
ikke etableret en lift til de lokaler, 
så hvis der kommer en skoleklasse 
med en elev eller lærer i kørestol, 
så må man undervises et andet 
sted på museet. 

Fredet bygning med stem
ning
Vivi Lena Andersen viser os mu-
seet, hun oplyser, at bygningen er 
fredet, og alt med huset har været 
svært, fordi man både har skulle 
vægte lovkrav, fredningsforhold, 
tilgængelighed, æstetik og bru-
geroplevelser. Men hun påpeger, 
at adgangen er bedre end på det 
gamle museum, hvor der kun var 
en transportabel rampe, som de 
færreste turde bruge samt en lille 
elevator.

Københavns Museum åbnede 
den 7. februar, men museet 
har ikke fået mere plads, 
hvis man tæller kva-
dratmeter. Selve 
bygningen er 
fra 1894 og 
var overfor-
mynderi for 
umyndige 
som fx 
foræl-
dreløse 
børn, 
enker 
osv.  Den 
danske 
kunstner 
Agnes 
Slott-Møller 
(1862-1937) 
har stået for et 
stort mosaikvin-
due med et glasma-
leri, som viser kvinder 
med små børn.

Billetvanskeligheder
På det gamle bymuseum havde 
man i dårlige år 30.000 gæster og 
60.000 gæster i de bedre år. Her, 
kun en måned efter åbningen, har 
der været 10.000 gæster, og håbet 
er, at der vil komme 150.000 gæ-
ster om året. Onsdag er gratis dag, 
og der er der et stort pres på mu-
seet. De andre dage koster det kr. 
90 at komme ind, hvis man har led-
sagerkort kommer en ledsager med 
gratis. Billetten gælder også til et 
museumsbesøg på Thorvaldsens 
Museum inden for 48 timer, men 
det museum er utilgængeligt for 
kørestolsbrugere, da det er i en 
fredet bygning og kun har adgang 
via trapper, så det er ikke et godt 
tilbud for alle.

Det er ret svært at købe en billet, 
da selve betalingsanlægget er pla-
ceret for højt på en disk. Erna Chri-

stensen 

Københavns Bymuseum er flyttet fra en fredet bygning anno 1787 og til en anden fredet 
bygning fra 1894. En fredet bygning giver benspænd, når man gerne vil være et museum 
for alle. Alt er ikke blevet lige godt set fra en kørestolsvinkel 

Her ses 
hovedind-
gangen med 
trapper.
Foto: Bente 
Rødsgaard.
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kan 
lige 
med nød 
og næppe trykke sin kode ind, 
men Hans Jørgen Møller kan ikke 
nå, så det er en god ide at have 
penge med hjemmefra eller købe 
sin billet på forhånd på museets 
hjemmeside og printe den ud. Det 
ærgrer dem begge, at et helt nyt 
museum ikke har en velfungerende 
betalingsmulighed. Det er der dog 
i cafeen, som er på samme etage 
som billetsalget.

Særudstilling
Så starter rundvisningen. For 
tiden er der en særudstilling 
med Kunstneren Paul Fischer 
(1860-1934), som er kendt 
for sine malerier fra Kø-
benhavn omkring år 1900. 
Udstillingen slutter den 31. 
juli 2020.

I udstillingens lokaler er 
det meningen, at der skal 
være skiftende særudstil-
linger. ”Da huset er fredet, 
sker selve ophængningen af 
malerierne på træskeletter 
for at skåne væggene bedst 
muligt. På de øvrige etager har 
det også været vigtigt at bevare 
væggene frie, og derfor er montrer-
ne ofte placeret midt på gulvet,” 

oplyser Vivi Lena Andersen. 
Erna og Hans Jørgen kan godt 

komme omkring, og de er ikke ban-
ge for at køre ind i noget. Vi tager 
til første sal, hvor et af rummene 
lige nu står tomt, men til efteråret 
udstilles en båd fra middelalderen, 
som blev fundet, 
da Ope-
raen i 

København blev bygget. 
Båden er ved at blive 

klargjort af konser-
vatorerne på Natio-
nalmuseets beva-
ringsafdeling. 

Høje montre
Der er dog et 
problem ved 
udstillingerne i 
tre rum, da nogle 

af montrerne er så 
høje, at kørestols-

brugere ikke kan se 
genstandene, og flere 

steder er det også svært 
at nå høretelefoner elle trykke 

på skærme. Børn vil også have van-
skeligheder med at se flere steder.

Det kommer dog ikke bag på Vivi 
Lena Andersen, at der er proble-
mer. ”Der har været både arkitek-
ter, konsulenter, udviklere og leve-
randører hen over. Flere forskellige 
parter har skulle arbejde sammen 
med os, og nu hvor vi er åbnet, kan 

Mange montrer er placeret på gulvet 
for ikke at skade den fredede bygning. 
Der er fin plads at køre rundt på for kø-
restolsbrugere. Pressefoto: Københavns 

Museum.

Museet rummede tidligere Overfor-
mynderiet og er en kendt bygning i 

Stormgade tæt på både Nationalmuseet, 
Rådhuspladsen og Tivoli. Pressefoto: 
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vi se, hvor der skal justeres. Flere 
steder vil vi købe bænke, som små 
børn kan stå på for bedre at se. Vi 
vil også udvikle audioguides til så-
vel seende som blinde. Vi vil også 
forstørre nogle af skiltene, sætte 
afspærring op, så alarmerne ikke 
hele tiden går, når folk læner sig 
frem for at se et maleri på tæt hold 
eller for at læse en tekst. Vi for-
bereder netop nu et stort tilgæn-
gelighedsprojekt, som vi vil søge 
fondsmidler til,” fortæller Vivi Lena 
Andersen.

Det kan godt undre, at der er så 
relativt få genstande udstillet, men 
det er ifølge Vivi Lena Andersen 
et bevidst valg. ”På det gamle mu-
seum var der langt flere genstande 
udstillet, men folk bemærkede ikke 
den enkelte genstand. Det er vores 
erfaring, at man bedre ser og ople-
ver genstandene, når der er færre 
af dem,” forklarer hun. 

Katastroferum
På museet kan man opleve ting, 
malerier og fotografier, som belyser 

Københavns historie, fx at volde-
ne forsvinder, så byen kan 

udvides. Et rum viser 
de katastrofer, 

som byen har 
overlevet 

fx pest, 
kolera, 

ilde-
bran-
de, 
krig 
og 

bombardement. Katastrofer, som 
er skildret på malerier og på tryk. I 
loftet vises små film i nogle runde 
kugler, og der er sat lyd på, der il-
lustrerer katastroferne. Det er også 
meningen, at enkelte af de andre 
rum skal have lyde, så man fx kan 
høre gamle sporvogne, men lige nu 
driller teknikken på det punkt.

I udstillingsrummet om byde-
len Bispebjerg har skoleelever 
fra Tagensbo Skole skabt en lille 
træhytte til børn i samarbejde med 
kunstnergruppen Bureau Detours, 
men der kan en lille kørestol ikke 
komme ind, så børnene har des-
værre ikke været undervist i uni-
verselt design. 

Bymodel
På anden sal er der en stor model 
af København med knapper, så 
man fx kan trykke på Christiana og 
så lyser en lampe der, hvor stedet 
er. Modellen kan ændres i takt 
med, at nye huse skyder op. Byens 
tårne ses projekteret op på væg-
gene som en horisont med navne. 
Lyset i rummet skifter, og i løbet af 
24 minutter oplever man et døgn. 
Man kan hele tiden se på et ur, 
hvad klokken er. En digital tekst på 
en væg viser skiftende oplysninger 
relateret til København, fx hvor 
meget en kop kaffe koster i 
København, og hvad den 
koster i andre storbyer.

Tiden flyver i godt 
selskab, og vi må 
bryde op. Eleva-
torerne kører nu, 
som de skal. Og 
trods ærgrelser 
med montrer, 
udendørslift og 
billetsalg, så er 
både Erna og Hans 
Jørgen glade for, 
hvad de har set og 
vil gerne komme igen. 

Det kniber nogle steder 
for Hans Jørgen Møl-

ler at se de udstillede 
genstande. Foto: Bente 

Rødsgaard.

DET POSITIVE
• Det er en smuk gammel 

bygning med original kunst 

på fx vægge og lofter.

• Det er let at komme rundt i 

udstillingerne i en kørestol.

• Der er en elevator, café og 

et handicaptoilet, og man 

kan bruge ledsagerkort.

DET NEGATIVE
• Ingen parkeringsmuligheder 

ved museet.

• Udendørslift.

• Nogle steder er det svært at 

se de udstillede genstande 

fra en kørestol.

• Nogle steder er det svært at 

få fat i hovedtelefoner fra 

en kørestol.

• Svært at købe billet på 

grund af højt placeret beta-

lingsanlæg.

• Skoletjenesten er i en kæl-

der, hvor der ikke er adgang 

for elever eller lærere i kø-

restole.
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

MAJ 2020

BORNHOLM

Lørdag den 16. maj kl. 17.30: 50 års jubilæum i afdelingen. 
Fejres med tre-retters menu inkl. to glas vin på Hotel Balka 
Strand. Pris kr. 50, resten betales af afdelingen. Der arrange-
res kørsel til og fra Hotel Balka Strand, pris kr. 50 t/r. Musik 
v. Søn for Mor og underholdning. Tilmelding senest den 8. 5.

Lørdag den 20. juni kl. 12.3016.30: Grillfest. Vi griller 
steg, pølser og kyllingelår. Hertil serveres kold kartoffelsalat 
og salat.  Pris kr. 125. Musik v. Ib Hansen og lotteri. Tilmel-
ding senest den 17. 6. til Lis Schou eller Bjarne Egelykke, tlf. 
29 72 39 97.

Arrangementer foregår i Sagahuset, med mindre andet er 
nævnt.

Afdelingen holder sommerferie i juli. Arrangementer gen-
optages til august.

FREDERIKSHAVNSÆBY

Torsdag den 7. maj: Bankospil på Dagcentret Ingeborgvej. 

FREDERIKSSUNDHALSNÆS

Onsdag den 13. maj kl. 18.3021.30: Jørgen Tved fortæl-
ler historier. Hvis I har nogle emner, som interesserer jer, så 
kom endelig med dem. Sidste tilmelding den 11. 5.

Tilmelding til Anna Marie, tlf. 26 18 38 46, bedst efter kl. 
17.00. Arrangementet foregår i Fritidscentret, Multisalen, 
Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk.

HALS

Mandag den 15.19. juni: Bustur til Bornholm. Vi skal bo på 
Hotel Allinge. Program og udflugter er lagt for dagene. Se nær-
mere i lokalbladet. Pris kr. 3.800 pr. person. Tillæg kr. 500 for 
enkeltværelse. Få pladser tilbage. Tilmelding skal ske til Willy 
Øgaard, tlf. 22 96 93 80, mail: willyoegaard@stofanet.dk.

HIMMERLAND

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

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

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

På grund af coronakrisen, som har præget store dele af landet i marts og april måned, er Nyt fra afdelingerne 
kraftigt forkortet og muligvis fejlbehæftet. 

Redaktionen har arbejdet hjemmefra siden 11. marts, og vi har derfor ikke haft adgang til vores 
arkivmappe med fx lokalafdelingsblade eller andet, som er sendt med post direkte til redaktionen. 

Vi opfordrer derfor alle til at tage kontakt direkte til deres lokalafdeling, eller følge med på 
afdelingernes hjemmesider og læse i afdelingernes små lokalblade.
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DET SKER I DHF 

KORSØRSKÆLSKØR

Mandag den 17.22. august: Ferierejse til Nordjylland med 
liftbus (se rejser side 26).

KØBENHAVN

Søndag den 14.19. juni: Liftbusrejse til Berlin (se rejser 
side 26). 

MIDTVEST

Torsdag den 14. maj kl. 18.3021.30: Banko.

Lørdag den 16. maj kl 13.0017.30: Tur til Brunkulsmu-
seum i Søby. Vi pakker kaffekurven. Vi kører fra Bytoften kl. 
13. Pris kr. 125 med bus. Kr. 100 uden bus. Sidste tilmelding 
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REJSER

Nordjylland/Hirtshals

17.22. august

Korsør-Skælskørafdelingen arrangerer liftbus rejse til Hirts-
hals med Egons Rejsebureau. Vi skal bo på Motel Nordsøen. 
Pris kr. 5.025 ved min. 30 betalende personer. Tillæg for 
eneværelse kr. 625. Pris er ekskl. evt. udflugter. Mulighed for 
tilkøb af afbudsforsikring. Begrænset antal kørestolsbrugere 
kan deltage. Der vil være fælles hjælpere med. Yderligere 
oplysninger hos Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79, 
senest den 15. 5. Program kan rekvireres.
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Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre 

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5. 

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på 

tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT 

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

(i depot - 500 kr. ved afhentning). El 

sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol be-

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

kørestol fjernbetjent. Blue and me GPS/ telefon. Prisidé: 

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

31 st. tv. 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 63, mobil 

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
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Opfordring til medlemmerne
For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde 
medlemssystemet ajour, og så vores lokalafdelinger 
samt specialkredse kan sende medlemsrelevante 
tilbud til medlemmerne via mail og derved spare 
mange penge i porto, vil det være 
en stor hjælp, hvis du indsender din 
mailadresse til forbundets mail:
dhf@danskhandicapforbund.dk

Angiv venligst dit fulde navn og 
adresse i mailen.

REJSER FRA VESTFYNS FERIEKLUB FOR
HANDICAPPEDE OG PÅRØRENDE

Generalforsamlingen i Vestfyns Ferieklub er aflyst på 
grund af Coronakrisen. Ny dato foreligger endnu ikke.

På grund af coronakrisen kan der ske ændringer og af
lysninger i forhold til vores program, da vi følger myndig
hedernes rejsevejledninger tæt og opdaterer løbende på 
hjemmesiden: www.handicapgrupperejser.dk.

Tyskland/Berlin

2.7. juni

Vi skal bo på hotel Hotel Ascot-Bristol. Pris inkl. kørsel i 
moderne liftbus, fem overnatninger med halvpension, ud-
flugter, alle skatter og afgifter kr. 5.995,00 ved to personer 
på værelset.

Grækenland/Kreta

29. august5. september

Vi skal bo på Hotel Eria Resort, som er et lille hyggeligt han-
dicapegnet hotel, hvor vi har lejet alle værelserne. Pris inkl. 
alle skatter og afgifter, samt en udflugt, halvpension, trans-
fer til og fra lufthavn kr. 8.995 ved to personer på værelse.

Cypern

21.29. september

Vi skal bo på Sunwing Resort Sandy Bay. Det er et stort hotel 
med dejlige lejligheder. Der kan lejes hjælpemidler. Pris inkl. 
alle skatter og afgifter samt en udflugt, halv pension, transfer 
til og fra lufthavn kr. 9.200 ved to personer på værelse.

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

For nærmere oplysninger ring til formand for Vestfyns Fe-
rieklub, tlf. 24 66 56 88, mail: rejselene56@gmail.com. Og 
følg med på hjemmesiden www.handicapgrupperejser.dk.

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

Kunne du, eller én du kender, tænke sig at blive frivillig 
hjælper i Vestfyns Ferieklub, så kontakt gerne formanden på 
mail.

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

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på 

tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
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Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT 
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dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på 

tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT 

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

(i depot - 500 kr. ved afhentning). El 

sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol be-

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

kørestol fjernbetjent. Blue and me GPS/ telefon. Prisidé: 

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

31 st. tv. 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 63, mobil 

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.

L
ITTERATUR KAN FORANDRE liv, det mener forenin-
gen ”Læs for livet”, som indsamler bøger til børn 
og unge fra 0-23 år, som er på institutioner fx 
børnehjem, ungdomspensioner og opholdssteder. 

Foreningen har fokus på lystlæsningen. ”Nogle gange 
er det en bog om biler eller Justin Bieber, der vækker 
begejstring. For andre børn eller unge er det digte, teg-
neserier eller engelske klassikere. Det vigtigste er ikke, 
hvad børnene og de unge læser, men at de læser”.  Så-
dan står der på deres hjemmeside.

For ifølge foreningen kan litteratur noget særligt. I 
bøgerne kan læserne finde genkendelse, få oplevelser 
og en pause fra hverdagen, når livet er svært. Læsning 
giver viden og udvikler fantasi og empati og giver 
bedre odds for at få en uddannelse.  

Så hvis du har pæne bøger i god stand, kan du afle-
vere dem direkte til foreningen i København eller på et 
af de mange biblioteker i hele landet, som tager imod 
bøgerne på foreningens vegne. 

”Læs for livet” har vundet adskillige priser for sit ini-
tiativ med at oprette små biblioteker for udsatte børn 
og unge. Læs mere på http://www.laesforlivet.dk/

Rachel Röst er cand.mag. i litteraturvidenskab og stifter af Læs 
for Livet. Pressefoto.
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Lynhurtige 
besparelser

Hos Uno-X insisterer vi på, at ingen i lokalområdet 
må være billigere end os. Derfor sælger vi kun billigt 
brændstof, og indretter vores stationer så effektivt 
som muligt, så du kan komme hurtigt videre.

Hakket Kylling reducerer miljøbelastningen med op til 85%  
i forhold til traditionelt anvendt hakkekød. 

ROSE Kylling pakkes i bakker af genanvendt plast.



DIGITALISERING 
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FRA HJEMMESIDEN:

Dansk Handicap Forbund er med i et 
nyt Advisory Board,som skal sikre en 
tryg digitalisering i det offentlige

D
IGITALISERINGEN I DEN 
offentlige sektor har med-
ført store forandringer for 
både den måde, opga-

verne i dag løses på i det offentlige, 
og for hvordan borgerne møder den 
offentlige sektor. 

Derfor etablerer Digitaliserings-
styrelsen nu et nyt Advisory Board, 
som skal rådgive Digitaliseringssty-
relsen om de juridiske rammer for 
digitaliseringen af den offentlige 
forvaltning. Dansk Handicap For-
bund er med som repræsentant for 
handicapbevægelsen.

 Drøftelser omkring digitalisering 
har i mange år handlet om, hvorvidt 

platformene var tilgængelige for 
forskellige funktionsnedsættelser, 
men med den hastighed, vi ser på 
de digitale løsninger, flytter diskus-
sionen sig nu til, at der i debatten 
tales om automatiserede afgørelser, 
screening af borgernes adfærd for 
at finde udsatte personer og anven-
delse af kunstig intelligens.

 ”I værste fald kan digitaliserin-
gen øge risikoen for, at fejl spredes 
med lynets hast, og borgere bliver 
udsat for en form for overvågning. 
Det rejser etiske dilemmaer, for er 
anvendelsen af værktøjerne pro-
portionel i forhold til de fordele, 
der opnås, og hvor det er vigtigt, at 

vi er med til at sætte grænserne, 
så den lovsikrede retssikkerhed 
gælder fuldt ud – også i den di-
gitaliserede virkelighed,” spørger 
landsformand Susanne Olsen reto-
risk som kommentar til muligheden 
for at sidde med i Advisory Boardet 
hos Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsens nye Ad-
visory Board består af 15 eksperter 
og er nedsat med det formål at 
sikre de juridiske rammer for den 
digitale forvaltning. Dansk Handi-
cap Forbund og DH repræsenteres 
i denne sammenhæng af Jeppe S. 
Kerckhoffs, afdelingschef for poli-
tik, jura og rådgivning. 
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Af Mads Stampe
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Susan Aakjær Larsen på Facebook

DET BEDSTE  
SKOLEÅR I DIT LIV

Besøg os og mærk fællesskabet

Hardsyssel E�erskole ligger i Vejrum mellem  
Struer og Holstebro. Vi har fire linjer:  
Outdoor, Musik, Sport og Film.

Skolen har reserveret fire pladser til elever med fysiske 
handicaps. Der er tilgængelighed over alt, og vi har 
ansat rigtig søde handicaphjælpere.

Se mere på hardsyssel.dk – her kan du også se, hvordan 
du kan besøge os.

/ /  
T 97 46 47 33  /

hardsyssel.dk

� � � � �

Uge 29
12. JULI - 18. JULI  2020

SUND
OG 
GLAD
... i omsorgsfuldt

fællesskab med andre

udviklingshæmmede

Styrk DIN
* livsglæde
* kreativitet 
* motorik 
* sprog

og oplev fællesskabet
omkring bålet

Pris  = 4.300 kr.
dækker eneværelse, forplejning, 
undervisning, bustur onsdag, 
sengelinned og slutrengøring

Tilmeld dig
allerede i dag på
tlf. 97 88 83 00  
eller på
wwww.Livsstilshojskolen.dk

Højbjergvej 2, Gudum, 7620 Lemvig

Vi er kåret til danskernes
foretrukne bank
11 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48 
eller besøg al-bank.dk/bedstebank 

DANSKERNES FORETRUKNE

Voxmeter 2020, danskernes foretrukne bank: 
Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.



INDMELDINGSKORT

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

Navn:

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

Ægtefælle/samlevers navn: 

Sæt X:  Har et handicap  Har ikke et handicap

Adresse:

Postnr./by:

E-mail: Telefon: 

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

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

Barnets navn:    

Fødselsdato (dato.måned.år):

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)

 Amputationskredsen (AK)

 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

 HPV-update-gruppen (HPV)

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

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

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

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

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

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

Dato og underskift:

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2020
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁
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Illustration: Niels Poulsen.
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Møder du nogen, som 
har en DROPFOD?

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

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

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

Vil I vide mere? 
Kontakt kundesupport 43 96 66 99, 
info@camp.dk

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.

GEBERIT 
AquaClean Mera Douchetoilet

- Skånsom vask &     
 tørring for- og bagtil 
- Indstillelig sædehøjde  
 ved montage  
- Integreret afkalkning
- Automatisk udskyl
- Flere brugerprofiler
- Forskellige modeller- Forskellige modeller
- Eget faguddannet    
 personale
- Instruktion i produktet

Salg - Installation - Service
 www.smarthome.dk - Webshop med produkter og tilbehør

Pi 4, 8382 Hinnerup
Besøg vores udstilling i HUSET,  Hindsgavl Allé 2, 5500, Middelfart

*Excl. materialer. Gælder kun brofaste forbindelser. 

 1. servicebesøg GRATIS* 

Hygiejne, renhed & velvære
ved tryk på en knap

+10 
års
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N
OGLE GANGE GÅR det ba-
re, som det skal. Lige efter 
bogen. Sådan var det, da 
landsformand Susanne Ol-

sen i det tidlige forår 2019 ansøgte 
sin kommune om en ny kørestol.

Det hele startede med, at Su-
sanne Olsen blot ringede til kom-
munen for at få et nyt batteri, men 
den kommunale medarbejder 
mente, at det måtte være tid til 
at se på, om ikke hele kørestolen 
skulle skiftes ud. På det tidspunkt 
kørte Susanne Olsen i en 12 år 
gammel stol.

”Jeg kunne godt mærke, at den 
var gammel, men jeg var jo vant 
til den. Den var meget slidt, men 
den kunne køre,” fortæller Susanne 
Olsen og husker, at hun i sin ind-

ledende snak med kommunen får 
nævnt, at hun heller ikke sidder så 
godt længere. Samtalen ender med, 
at hun udfylder et ansøgnings-
skema, og kommentaren om ikke 
længere at sidde så godt skulle 
vise sig at være vigtig.

”Da processen om at få en ny stol 
går i gang beder kommunen om, at 
jeg får lavet en siddestillingsana-
lyse og bevilger den hurtigt. Jeg er 
faktisk ikke rigtig involveret i det; 
det kører bare,” konstaterer Su-
sanne Olsen.

Og sådan er det faktisk igennem 
hele processen. Det tager omkring 
et halvt år, fra processen om at 
få en ny kørestol starter, til at Su-
sanne Olsen kører hjem i den, og 
på den måde har oplevelsen været 

præcis sådan, som man kunne 
ønske sig, når man er afhængig af 
hjælpemidler.

Det skyldes en god sagsbehand-
ler i kommunen, og i det hele taget 
gode og professionelle folk i hele 
processen, som var meget opmærk-
somme på at lytte til de krav og 
ønsker, som Susanne havde til sin 
nye kørestol.

”Jeg kender mig selv bedst, og 
det var alle dem, der var involveret, 
meget opmærksomme på. Det let-
tede processen rigtig meget, og det 
betyder, at jeg sidder tilbage med 
en oplevelse, hvor jeg kun har ros 
til overs for alle de involverede,” 
sier Susanne Olsen.

Hun understreger dog samtidig, at 
hun igennem hele processen – og 

I starten af 2019 indledte landsformand Susanne Olsen processen med at få en ny elek-
trisk kørestol. Det blev en proces, som hun ville ønske, alle kunne få, når de søger om nyt 
hjælpemiddel

Kun du ved, hvordan det er 
at være dig
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HJÆLPEMIDLER Af Mads Stampe. Foto: Gua Studio.



især da valget af kørestol skulle 
tages – var meget opmærksom på at 
forberede sig og have argumenter-
ne for det ene og det andet i orden.

Bragte tingene til bordet
”Jeg havde grundigt undersøgt de 
kørestolsfirmaer, som havde nogle 
gode løsninger, og som kunne fun-
gere for mig, inden jeg talte med 
kommunen. Den stol, jeg undersøg-
te, var fra det firma, som jeg brugte 
i forvejen,” fortæller Susanne.

Det viste sig desuden, at netop 
det firma, der producerede den 
kørestol, som Susanne ønskede sig, 
havde kommunen i deres katalog. 
”Det lettede selvfølgelig også pro-
cessen,” fortæller hun. 

”Jeg sørgede for at henlede de-
res opmærksomhed på, at min stol, 
som jeg havde, ikke har kostet dem 
noget – der er skiftet batterier og 
dæk og et par puder på 12 år, men 
det var det. Maskineriet har der 
ikke været noget med,” konstaterer 
hun med et smil.

Gennem hele processen var Su-
sanne opmærksom på hele tiden at 
være proaktiv i forhold til at få for-
talt, hvad der var vigtigt for hende i 
forhold til en ny stol.

”Det er kun mig, der ved, hvad 
der fungerer og ikke fungerer for 
mig, og derfor er det vigtigt, at jeg 
får det fortalt. Det sørgede jeg hele 
tiden for, og jeg var heldig at møde 
professionelle, som gjorde meget 
ud af at lytte til mig,” siger hun.

Smerterne er væk
I dag sidder Susanne Olsen i sin 
nye stol, og den siddestillingsana-
lyse, som blev foreslået af den 
kommunale medarbejder i starten 
af processen, har betydet, at hun 
ikke længere har de smerter, som 
ellers var taget til over årene, og 
som hun havde affundet sig med 
som en del af hverdagen.

”Det er et halvt år siden, at jeg har 
fået min nye stol, som jeg fra dag ét 
har siddet rigtig godt i. Det er som 
at være ung igen, og alt fungerer, 
som det skal. Pludselig en morgen 
kom jeg til at tænke på, at jeg slet 
ikke har ondt mere, som jeg havde 
før. Jeg ved ikke, hvornår det er 
holdt op, men det er bare sket. Og 
jeg er ikke i tvivl om, at det er sket 
på grund af de tiltag, som de profes-
sionelle satte i værk,” siger hun.

Derfor sidder Susanne med en 
god oplevelse, som hun ville ønske 

alle kunne have, når de søger om 
et nyt hjælpemiddel. For det er så-
dan, det bør være, mener hun.

”Det handler om at blive set og 
hørt med den ekspertise i at leve 
sit liv,” konstaterer hun.

Vi vil gerne høre fra dig
Handicap-nyt vil gerne høre fra 
medlemmer, som har været igen-
nem en proces om et nyt hjælpe-
middel, som beskrevet her i artik-
len. I forbundet ved vi godt, at det 
ikke er alle, der har samme positive 
oplevelse, som Susanne Olsen har 
haft, men det vil vi også gerne be-
skrive.

SUSANNE OLSENS RÅD 
TIL MEDLEMMERNE
”Det er vigtigt, at man gør sig 

mange tanker og gør sig klart, 

hvad der har ændret sig i sin 

krop i den tid, der er gået, siden 

man fik det hjælpemiddel, der 

skal skiftes ud. Man skal notere 

sig, hvad der har ændret sig, 

efterhånden som man er blevet 

ældre og måske mistet nogle 

funktioner. Vær proaktiv og få 

bragt det til bords, for hvis en 

sagsbehandler skal forstå, hvad 

der er vigtigt for mig, så er det 

vigtigt, at jeg får det fortalt og 

har tænkt over det.”

Susanne Olsen

Har du lyst til at dele din 

historie med Handicap-nyt, 

så skriv til journalist Mads 

Stampe på e-mail: mads@ 

danskhandicapforbund.dk.
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FRIHED SKAL VÆRE FOR ALLE

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

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

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



Valg og fravalg på
Københavns Museum

H
ANDICAP-NYT VIL GERNE 
oplyse om, hvordan arbej-
det med at opbygge et nyt 
museum foregår. Formålet 

er at blive klogere på, hvorfor man 
ender med løsninger, som set fra en 
gæst i kørestol godt kan undre (se 
reportage side 20).

Udstillingsdesign
Handicap-nyt har talt med arkitekt 
og designer Johan Carlsson fra JAC 
studios, som står bag udformnin-
gen af montre og udstillingsde-
sign, og spurgt ham om, hvorfor 
der ikke er fuldt tilgængeligt for 
kørestolsbrugere overalt i udstil-
lingerne.

 ”Udstillingernes design er 
skabt i meget nært samarbejde 
med personalet på København 
Museum, hvor hver enkelt design 
har været drøftet set fra flere per-
spektiver. Fx er både bymodel-

len og den store montre tegnet 
skævt, så kørestolsbrugere kan 
komme tæt på. 

”På tegnestuen ser vi tilgængelig-
hed som en selvfølge og en tilgang 
til at designe. Det er derfor af stor 
værdi, at vi får feedback, så vi, hvor 
det er muligt, kan lave forandringer 
og også opbygge viden,” siger han 
og understreger, at der er tænkt me-
get på både blinde og kørestolsbru-
gere i udstillingsrummene.

Ifølge ham arbejder JAC studios 
med en stor grad af brugerinddra-
gelse, det er fx tilfældet London, 
hvor firmaet lige nu løser en opga-
ve for et teknisk museum, som har 
brugerinddragelse og workshops 
som et krav. Men det har ikke væ-
ret tilfældet i opgaven fra Køben-
havns Museum. 

Og ifølge Johan Carlsson er det 
svært at vide på forhånd, hvis no-
get ikke lykkes godt nok. 

”De ting, som I nævner med 
enkelte høretelefoner og dybtlig-
gende genstande i den store mon-
tre, vil vi gerne se på i samarbejde 
med museet. Jeres iagttagelser 
viser tydeligt, at det er vigtigt, at 
man inddrager flere brugergrupper 
meget tidligt i processen.”

Johan Carlsson vil også gerne mø-
des med nogle fra forbundet på mu-
seet en gang i fremtiden for at lære 
mere om vores behov i praksis.

Adgangsforhold – lift og 
elevatorer
Handicap-nyt har været i kontakt 
med arkitekt Karsten Gori fra LETH & 
GORI og Rørbæk og Møller Arkitekter 
og spurgt om lift og elevatorer. Han 
har svaret på spørgsmål pr. mail. 

Hvorfor er der valgt en lift-løsning?
”Det tidligere Overformynderi i 

Stormgade 18 er fredet. Frednin-
gen omfatter både huset indre, fa-
caderne og ejendommens indheg-
nede forgård mod Stormgade.”

”Det betyder, at planlægningen 
af samtlige ombygningsarbejder er 

Når et museum skal være for alle og indrettes i en gammel 
fredet bygning, så har der været mange drøftelser forud 
for det færdige resultat

Udendørsliften på Køben-
havns Museum er ikke over-
dækket og kræver hjælp fra 

personalet.

 TILGÆNGELIGHED
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Tekst og foto af Bente Rødsgaard



foretaget i tæt dialog med og efter 
godkendelse fra Slots- og Kultur-
styrelsen (SLKS)."

”Forud for ombygningsarbejdet 
– og altså før vi kommer ind som 
rådgiver på sagen, har Københavns 
Kommune i dialog med SLKS gen-
nemført screeninger af mulige 
placeringer af en ny elevator i byg-
ningen.”

”I den forbindelse blev det be-
sluttet – ud fra en helhedsvurdering 
og i forhold til en beskyttelse af hu-
sets bærende fredningsværdier – at 
elevatoren alene kunne etableres 
skubbet ind i huset i overgangen 
mellem det centrale trapperum og 
nordfløjen, på den placering hvor 
den nu findes. Til orientering er 
husets kælderetager i nord- og syd-
fløjen ikke sammenhængende på 
tværs af det centrale trapperum.”

”Mulighederne for en udven-
dig elevatorløsning eller elevator 
placeret tættere på facaderne har 
været drøftet, men er blevet afvist 
som mulighed af SLKS.”

”Elevatorens placering medførte, 
at vi har skullet etablere niveaufri 
adgang fra forgården og til elevator-
lobbyen i bygningens kælderetage.”

”De bygningsmæssige forhold 
betyder, at den niveaufri adgang 
ikke har kunnet etableres som en 
indvendig lift, men nødvendigvis 
har skullet etableres som en ud-
vendig løsning.”

”Muligheden for overdækning 
af den udvendige lift er afvist af 
SLKS.”

Hvilke andre muligheder var der?
”Muligheden for etablering af en 

udvendig niveaufri adgangsrampe 
fra forgården og til kælderetagen 
har været drøftet. Denne løsning 
har ikke kunnet gennemføres uden 
accept fra SLKS på grund af for-
gårdens fredningsstatus. Samtidig 
har Københavns Museum haft et 
ønske om at aktivere forgården og 
benytte arealet som en del af mu-
seumsoplevelsen.”

”På den baggrund fravalgtes 
rampeløsningen, eftersom museet 
vurderede, at en rampe udført efter 
forskrifterne ville optage for meget 
plads i forgården.”

”Endvidere har alternative place-
ringer af en niveaufri adgangsram-
pe, eksempelvis placeret i gyden 
mod Stormgade 20 eller i passagen 
mod Kedelhuset, været drøftet. 
Ingen af disse alternativer har vist 
sig realistiske at gennemføre, ef-
tersom gyden og passagen rundt 
om Københavns Museum fungerer 
som brandvej. Desuden ville disse 
rampeløsninger medføre, at den 
niveaufri adgang til museet og 
frem til elevatorforbindelsen ville 
ligge separat i forhold til museets 
hovedindgang, hvilket vurderedes 
uheldigt i forhold til wayfinding og 
et ønske om en entydig og ’mental’ 
tilgængelig adgang for alle til mu-
seet,” slutter Karsten Gori.

Tilladelser og afvisninger 
fra Slotsog Kulturstyrelsen 
(SLKS)
Handicap-nyt har været i kontakt 
med arkitekt Jesper Jensen fra 
Center for Kulturarv i Slots- og Kul-
turstyrelsen (SLKS) for at høre om, 
hvad styrelsen har sagt ja eller nej 
til vedr. en udvendig elevator, liften 
i gården eller ramper ved en-
ten hovedindgangen eller 
ved bagindgangen. 

Jesper Jensen 
har ikke selv 
været invol-
veret i sagen 
med Køben-
havns Mu-
seum, men 
han har 
fundet ak-
terne frem. 
Af dem 
fremgår det, 
at SLKS ikke 
har afvist en 
overdækning af 
liften. ”Overdækning 

af liften indgår ikke i ansøgnings-
materialet, og spørgsmålet har der-
for ikke været drøftet med styrel-
sen i forbindelse med denne sag. 
Med hensyn til en udvendig ele-
vator, så er det muligt, at et sådant 
forslag slet ikke er blevet drøftet, 
da vurderingen kan have været, 
at bygningens facade ikke måtte 
røres. Slots- og Kulturstyrelsen har 
dog ikke modtaget en ansøgning 
om tilladelse til etablering om en 
udvendig elevator, måske ud fra en 
forventning om, at det næppe ville 
kunne lade sig gøre,” siger han.

”Med hensyn til ramper, så frem-
går det af akterne, at SLKS ikke 
har afvist et rampeforløb i gården, 
og at vi i dialogen har været åbne 
over for etablering af et rampefor-
løb. Vi har ikke været inde over et 
rampeforløb i baggården, da ude-
arealerne ikke indgår fredningen, 
som alene omfatter bygningen 
med den foranliggende hegnsmur,” 
konstaterer Jesper Jensen. 

De tre ovenstående indlæg viser 
lidt om de komplicerede drøftelser 
i forhold til den helt optimale til-
gængelighed for mennesker med 
bevægelseshandicap i en fredet 
bygning – og det kan man eventu-

elt have i baghove-
det ved et 

besøg.

Det er svært at købe en billet, da 
betalingsanlægget sidder for højt 

for kørestolsbrugere.
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Af Mads Stampe

EN KAMP OM PENGE:

Vederlagsfri 
fysioterapi under pres

S
IDEN 2003 HAR Jens Chri-
stiansen fået vederlagsfri 
fysioterapi alle hverdage. 
Det får han, fordi han lider 

af sklerose, som har gjort ham til 
kørestolsbruger og stort set ude af 
stand til at bruge sin krop. Ind i mel-
lem lægger man mærke til, at han 
”virrer lidt med hovedet”, som han 
selv siger. Det gør han for at afhjæl-
pe de kraftige muskelspændinger 
en smule. Det er også på grund af 
spændingerne, han modtager fysio-
terapi.

Siden december er antallet af be-
handlinger fra hans faste fysiotera-
peut sat ned til tre gange om ugen. 
Det skete pludseligt i slutningen 
af sidste år. Det samme skete for 
mange andre medlemmer i Dansk 
Handicap Forbund; det blev plud-
seligt tydeligt i rådgivningen, da 
flere og flere ringede for at fortæl-
le, at deres vederlagsfri fysioterapi 
var blevet lagt om, skåret ned eller 
frataget dem.

Også i andre organisationer, som 
har medlemmer, der er afhængig af 
vederlagsfri fysioterapi, oplevede 
de en lignende tendens. 

Årsagen skal findes i en teknisk, 
men meget vigtig detalje i over-
enskomstforhandlingerne mellem 
Regionernes såkaldte Lønning og 

Takstnævn og Danske Fysiotera-
peuter i 2018; her blev den øko-
nomiske ramme for vederlagsfri 
fysioterapi gjort fast, hvor den 
tidligere havde været fleksibel. 
Lidt forsimplet kan man sige, at 
pengene før 2018-overenskomst-
aftalen automatisk fulgte med, når 
patienterne blev henvist til veder-
lagsfri fysioterapi hos egen læge. 
Efter 2018-aftalen var det slut 
– den økonomiske ramme var fast 
og stod ikke til at hæve. Det er dét, 
medlemmerne mærker, når den ve-
derlagsfri fysioterapi stoppes eller 
sættes ned.

Hver fjerde er sat på pause
De mange henvendelser fra med-
lemmer i diverse handicaporgani-
sationer og diagnoseforeninger fik 
i december 2019 Dansk Handicap 
Forbund og en række andre til at 
gå sammen og lave en spørge-
skemaundersøgelse blandt deres 
medlemmer.

Undersøgelsen, som kan læses i 
sin helhed på Handicap-nyt EKS-
TRA, viser blandt andet, at knap 
hver fjerde (22,5 procent) har 
oplevet, at deres vederlagsfri fysio-
terapi er sat på pause, mens godt 
30 procent – lige som Jens Chri-
stiansen – har oplevet, at antallet 

af behandlinger er blevet sat ned. 
17,7 procent forventer at modtage 
mindre vederlagsfri fysioterapi i 
2020, end de hidtil har modtaget.

Dermed er den bekymring, som 
Danske Fysioterapeuter luftede un-
der overenskomstforhandlingerne i 
2018, blevet til virkelighed, fortæl-
ler formand Tina Lambrecht.

”Danske Fysioterapeuter ople-
vede i 2019, at behovet for ve-
derlagslagsfri fysioterapi i praksis-
sektoren var større end den faste 
udgiftsramme gav mulighed for at 
varetage,” skriver hun i en mail til 
Handicap-nyt.

”Danske Fysioterapeuter indgik 
aftalen, fordi det var afgørende for 
Regionernes Lønnings- og Takst-
nævn (som var den anden part i 
overenskomstforhandlingerne, red.) 
og vores overenskomst, og vi har 
ifølge overenskomsten et aktivt 
medansvar for at bidrage til, at den 
økonomiske ramme bliver over-
holdt.”

Mærkbare konsekvenser for 
den enkelte
Det har Danske Fysioterapeuter 
gjort, skriver Tina Lambrecht, ved 
løbende at informere de prakti-
serende fysioterapeuter om ud-
giftsudviklingen i forhold til den 
økonomiske ramme, og hvordan 
fysioterapeuterne kan dæmpe akti-
viteten under overenskomsten. 

På den måde har de afbødet 
problemets størrelse, men, som 
medlemmerne har måttet sande, 
har det ikke været nok til, at den ve-
derlagsfri fysioterapi har kunnet op-

I slutningen af 2019 mistede en lang række medlemmer 
den vederlagsfri fysioterapi, som de havde været vant til. 
Det var konsekvensen af en overenskomstforhandling i 
2018, og sådan vil det være fremover, hvis ikke der kom-
mer flere penge til opgaven, siger Danske Fysioterapeuter
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retholdes på et niveau, som mange 
medlemmer har været vant til.

”Konsekvenserne kan være uhen-
sigtsmæssige både for patientens 
helbredstilstand og relationen til 
den behandlende fysioterapeut. 
Det sker fx, når patienten bliver 
sat på venteliste i en begrænset 
periode. Vi har desuden opfordret 
vores medlemmer til kun at redu-
cere behandlingsomfanget, hvis 
fysioterapeuten fagligt vurderer, at 
patienten kan klare sig med min-
dre,” lyder det fra Tina Lambrecht.

Jens Christiansen har dog al-
ligevel oplevet konsekvenserne på 
egen krop. Siden antallet af ugent-
lige behandlinger hos fysioterapien 
er blevet sat ned, har han oplevet 
en forværring af sin tilstand.

”Det kan mærkes på den måde, 
at kramperne i kroppen bliver stør-
re og mere anstrengende. Jeg kan 
mærke i min siddeflade, at jeg er 
mere påvirket. Det samme på mine 
albuer,” fortæller han.

Jens Christiansen har været nødt 
til at anskaffe sig små puder, som 
han placerer under sine albueled, 
når han skal sove, fordi det gør 
ondt. Det har han aldrig været nødt 
til før, og det får ham til at bekymre 
sig for, hvordan fremtiden ser ud 
for ham.

”Jeg tænker, at jeg bliver yderli-
gere behandlingskrævende. Jeg er 
nødt til at gå til min læge og bede 
om hjælp. Det giver omkostninger, 
fordi jeg uanset hvad skal have 
hjælp til at komme op at stå eller 
forflyttes, så jeg kommer ud af sto-
len og får min krop i andre positio-
ner,” konstaterer han.

Økonomien skulle styres
Regionernes Lønning og Takstnævn 
gik ind til overenskomstforhand-
lingerne med et krav om, at den 
økonomiske ramme for vederlagsfri 
fysioterapi skulle gøres fast.

”Det blev aftalt, da det giver 
regionerne og kommunerne (det 
er kommunerne, der bærer udgif-
terne for vederlagsfri fysioterapi, 
red.) bedre mulighed for at styre 
økonomien, hvilket er med til at 
sikre finansieringen af det samle-
de sundhedsvæsen, så alle patien-
ter har adgang til den behandling, 
de har brug for,” skriver Trine Vig 
Houe, der er kontorchef i Kom-
munernes Landsforenings kontor 
for sundhed og ældre, i en mail til 
Handicap-nyt.

Hun skriver samtidig, at de følger 
den økonomiske udvikling på om-
rådet tæt og lader resultatet heraf 
danne grundlag for overenskomst-

forhandlingerne i 2021, hvor en ny 
aftale skal på plads.

”Det er afgørende for Kommuner-
nes Landsforening, at de patienter, 
der har brug for vederlagsfri fysio-
terapi, kan få det hele året,” skriver 
Trine Vig Houe.

Coronakrisen har sænket 
udgifter i 2020
På grund af coronakrisen vurde-
rer Danske Fysioterapeuter, at 
udfordringerne på området bliver 
mindre i 2020, men det ændrer 
ikke på, at problemet består i årene 
fremover, hvis ikke der kommer 
flere penge.

”Når vi kommer ud på den anden 
side af coronakrisen, er det fortsat 
Danske Fysioterapeuters forvent-
ning, at der vil være en naturlig 
vækst i antallet af patienter, som 
vil blive henvist til vederlagsfri 
fysioterapi. Vi vil derfor i de kom-
mende overenskomstforhandlinger 
i 2021 foreslå, at udgiftsrammen 
bliver forhøjet, så der bliver bedre 
mulighed for at modtage alle de 
patienter, der har behov for be-
handling,” skriver Tina Lambrecht.

Og det glæder Jens Christiansen, 
for, som han siger:

”Jeg får ikke min fysioterapi for 
sjov.”

Modelfoto: Colourbox.
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Simpel, men detaljeret beskrivelse af det enkelte medlems 
virkelighed er i mange tilfælde nøglen til at opnå fx bevil-
ling til bilstøtte 

E
T AF DE sagsområder, som 
fylder meget i rådgivningen, 
er sager om støtte til køb 
af bil. Bevilling af bilstøtte 

er for mange mennesker en afgø-
rende mulighed for at kunne have 
et aktivt liv med aktiviteter uden 
for hjemmet. Når man får en bevil-
ling på bil, så er det fordi, man på 
grund af sin funktionsnedsættelse 
er afskåret fra at bruge andre trans-
portmuligheder. Og her ser vi nogle 
udfordringer i den kommunale 
sagsbehandling, for der er langt 
fra skrivebordet i forvaltningen til 
medlemmets dagligdag og virke-
lighed.

Det er vores erfaring, at mange 
kommuner overser de helt indi-
viduelle forhold, som forklarer, 
hvorfor det enkelte medlem ikke 
kan transportere sig på anden 
vis. I to konkrete tilfælde har 
forbundet for nylig været med til 
at ændre kommunale afslag på 
bilstøtte.

Bisidderstøtte førte til 
grundig sagsbeskrivelse og 
bevilling
Et medlem fik afslag på bilstøtte. 
I afslaget lagde kommunen til 
grund, at der var tale om en triv-
selsbil, og at kørselsbehovet kun 
var en til to ture om ugen. I den 
konkrete sag kontaktede medlem-
met forbundets rådgivning for at 
få hjælp. Det stod hurtigt klart, at 
kommunen på ingen måde havde 
vejledt medlemmet i at få beskre-
vet kørselsbehovet detaljeret.

En af forbundets bisiddere holdt 
møde med medlemmet og hjalp 
med at få husket og beskrevet de 
mange detaljer, og det stod hur-
tigt klart, at medlemmet havde et 
meget stort kørselsbehov, som slet 
ikke var kommet med i kommunes 
vurdering.

Bisidderens arbejde og rådgivnin-
gens støtte til beskrivelse af beho-
vet førte til, at kommunen efter en 
klage fra medlemmet ændrede sin 

afgørelse, uden at sagen skulle vi-
dere til behandling i Ankestyrelsen.

Rådgivningen hjalp med af
gørende argumenter
Et andet medlem havde fået afslag 
på bilstøtte. Kommunen havde be-
grundet afslaget med, at medlem-
met ville kunne løse sit transport-
behov ved at anvende den kom-
munale kørselsordning. Forbundets 
rådgivning indgik i tæt sparring 
med medlemmet. Det stod hurtigt 
klart, at medlemmets behov ikke 
ville kunne dækkes gennem handi-
capkørselsordningen. Vi hjalp med 
en konkret optælling af antallet af 
ture, som udgjorde mere end 300 
ture om året, og da kørselsordnin-
gen har et loft på 104 ture om året, 
ville den langt fra kunne dække 
medlemmets behov. Dialogen med 
medlemmet tydeliggjorde også, at 
der var kognitive udfordringer, som 
gjorde det svært at overskue og ko-
ordinere det store behov med kør-
selsordningen. De klare argumenter 
i denne sag betød, at kommunen 
ændrede afgørelsen – uden at den 
kom til klagebehandling i Ankesty-
relsen.

Langt fra skrivebord til 
medlemmets virkelighed
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RÅDGIVNING 

• Dansk Handicap Forbunds 

rådgivning kan yde sparring 

i din sag. Rådgivningen kon-

taktes via hovednummeret 

39 29 35 55 eller via ”Min 

side” på hjemmesiden www.

danskhandicapforbund.dk

• Rådgivningen har udarbej-

det et kørselsskema, som 

kan hjælpe medlemmerne 

med at beskrive kørsels-

behovet mere systematisk. 

Skemaet rekvireres hos råd-

giverne.

Afgørende at beskrive kør
selsbehovet
Man skal turde gå ind i den indi-
viduelle situation for den enkelte 
borger. Spørge grundigt til alle de 
udfordringer, der kan være. I nogle 
tilfælde kan en bisidder hjælpe 
med at stille de gode spørgsmål 
til medlemmet – spørgsmål, som 
hjælper til at komme i tanker om 
de mange detaljer i hverdagen, 
som er svære at huske.

Fra rådgivningens side går vi 
også grundigt ind i en vurdering 
af den argumentation, som kom-
munen anvender i deres afslag. 
Hvis kommunen mener, at man 
kan dække sit behov gennem han-
dicapkørselsordningen, er det så 
i overensstemmelse med en helt 
konkret optælling af antal ture, 

man skal bruge? Og er det praktisk 
muligt for medlemmet at anvende 
denne løsning til den type aktivite-
ter, man deltager i? 

Det er ofte her, at vi ser proble-
mer i den kommunale argumenta-
tion.

En helt afgørende forudsætning 
for at beskrive sit behov er, at man 
husker alle detaljer. Disse detaljer 
kender kun borgeren selv, og her 
kan man faktisk gøre rigtig meget 
for at forbedre sine muligheder for 
at få en korrekt vurdering. Ofte kan 
løsningen være at gå systematisk 
til værks. Man kan for eksempel 
lave en dagbog over sit kørsels-
behov og på denne måde huske 
alle de vigtige detaljer. Forbundets 
rådgivningsteam har udarbejdet et 
simpelt skema, som kan anvendes 

til at beskrive behovet. Skemaet 
kan rekvireres hos rådgivningen.
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BOGANMELDELSE  Af Michael Pedersen

Sidste efterår udkom bogen ”Lev Livet Med ALS” af Bo Sø-
sted. Bo Søsted har selv haft Amyotrofisk Lateral Sklerose, 
kendt som ALS, i mere end ti år, og man kan tydeligt mærke 
i bogen, at han ved, hvad han taler om. Udover viden er der 
en ærlighed i bogen, som er udover det almindelige

B
O SØSTEDS ALS er nu så 
fremskreden, at han bruger 
respirator og kommunikerer 
gennem en øjenstyret com-

puter. Det er ikke svært at forestille 
sig, at der ligger enormt mange ar-
bejdstimer og meget koncentration 
i at have skrevet bogen. Det i sig 
selv gør det til en præstation, og er 
i sig selv næsten grund nok til at 
læse bogen. 

Langsomt men uundgåeligt 
De første kapitler i bogen er en 
stærk fortælling om, hvordan Bo 
Søsted oplever vejen fra et hæs-
blæsende liv i overhalingsbanen til 
et liv i kørestol med afhængighed 
af hjælp til alt. Især de kapitler er 
meget ærlige. Han beskriver følel-
sen af gradvist at tabe funktioner, 
som han ikke tidligere har tænkt 
over betød så meget. Et farvel til 
arbejdsmarkedet, et farvel til fri-
tidsaktiviteter som sport og at gå 
på jagt samt en stor rejseaktivitet, 
blot for at nævne nogle af de ting, 
han måtte ”tage afsked med”. Han 
beskriver også de overvejelser, han 
gjorde sig, da han skulle beslutte, 
om han ville have respirator. 

Opfordringen til læseren er ty-
delig: du skal tage beslutningen, 
mens du kan, og måske også mens 
du kan udnytte de muligheder, du 
får med en respirator. Det er en 

livsbekræftende læsning, som i øv-
rigt går som en tråd gennem hele 
bogen. Man bliver glad af at læse 
den og føler sig godt informeret 
om, hvad livet med AlS kan inde-
bære.

Små detaljer
Andre kapitler af bogen 
handler om helt konkrete 
problemstillinger eller 
nødvendige gøremål med 
en fremskreden ALS. 
Forfatteren beskriver 
problemet og deler ud 
af sine erfaringer. Nogle 
af kapitlerne bærer næ-
sten præg af en instruk-
tionsguide til hjælper-
ne. Måske er bogen her 
for detaljeret. I hvert 
fald sidder man tit 
tilbage med følelsen 
af, at man er helt inde 
i den private sfære, 
men også at det, han 
skriver om, nødven-
digvis må være for-
skelligt fra person til 
person. Det gælder 
eksempelvis et ka-
pitel, hvor han skri-
ver om, hvad der 
skal pakkes i hans taske, når 
han og hjælperen skal ud af døren. 
Eller når han skriver om hvilket tøj, 

der er godt at købe for en ALS-pa-
tient. Her er det i hvert fald vigtigt, 
at man som læser holder fast i, at 
det er Bo Søsteds egne erfaringer 
og holdninger. Men at det netop er 
noget, man selv skal tage stilling 
til.

Holdninger i vejen
I starten af bogen skrives der, at 
bogen enten kan læses fra ende til 
anden eller bruges som håndbog. 
Jeg er enig i det første, og det gi-

ver en god oplevelse at gøre 

Lev Livet Med ALS  
– lev det fuldt ud

Jeg har gennem de seneste 40 år som psykolog fulgt mange 
personer med fysiske lidelser og handicaps. Det har med-
ført meget intense oplevelser og fortrolige relationer til 
personerne og deres familier.Spørgsmål, som ofte melder sig, er: ”Hvad kan vi klare 
som mennesker?” og ”Hvad er meningen med livet?”De fleste personer med en sygdom som ALS kommer igen-
nem meget svære forløb, hvor det at opretholde sin identitet 
og bevare gensidigheden og empatien i relation til sine nær-
meste og til hjælpere kræver umenneskelige kræfter.Bo Søsted fortæller i LEV LIVET MED ALS klart, skarpt 
– og med en god humor – om kampen for livet og om det at 
give livet mening. Man kan overraskes over hans indholds-
fortegnelse og have svært ved at forstå, at en person kan 
blive tvunget til at føle, forstå og handle i så mange livs-
handlinger, som Bo på naturligste vis introducerer.Bo prøver at “skrive det neutralt”, som han siger, men det 
neutrale dækker over en kæmpe personlighed, der virkelig 
har brugt kræfter på at fastholde og udtrykke de oplevel-
ser, som han har været igennem. Derigennem afprøver han 
vores grænser.

Hvem fanden kan klare at skulle forholde sig til det liv? 
Bo er der – og han kæmper virkelig med sig selv. Det kan 
kun medføre respekt og kærlighed!
Læs bogen – og se om du har mod på livet med ALS!

John Marquardt
Cand.psych. aut., samt specialist og supervisor i sundhedspsykologi

Forsidefoto:

Dumdristigt, men uforglem-meligt. Krokodillejagt uden våben eller båd. Et enormt sumpområde i Mellemameri-ka med slanger, edderkopper kryb og krokodiller – op til fem meter lange. Udstyret med en lasso og machete. På et tidspunkt var jeg i hæ-lene på en krokodille. Min sandal sad fast, og jeg faldt på hovedet i en halv meter vand. Så byttede vi roller, og jeg var pludselig ikke jæger, men bytte. Krokodillen ville sandsynligvis ikke bide, men prøvede at svømme op på siden, så den kunne slå mit ben væk med halen. Lidt sent tænkte jeg – hvad i alverden har jeg rodet mig ud i? Jeg skulle selvfølgelig have haft støvler på. Min guide skulle ikke risikere noget, så han stod på behørig afstand. Re-sten af dagen kaldte han mig Jesus med et smørret grin, fordi jeg løb på vandet.
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Dansk Handicap Forbund samarbejder med Jobcenter Ran-
ders om at understøtte mennesker med et bevægelses-
handicap i fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det indebæ-
rer blandt andet et efterværn, som skal sikre borgere med 
handicap en varig tilknytning til arbejdsmarkedet

J
OBCENTER RANDERS HAR i 
samarbejde med Dansk Han-
dicap Forbund skærpet sit 
fokus på og har haft held til 

at opspore ledige borgere med en 
funktionsnedsættelse og hjælpe 
dem videre i arbejde eller praktik. 
Men jobcenteret har af denne ind-
sats også set nødvendigheden af 
at fortsætte det gode samarbejde 
med borgeren, efter de har fundet 
job eller er startet i uddannelse. 
For man ser ofte, at borgere vender 
tilbage til ledighed efter kort tid, et 
fænomen, der kaldes 'boomerang-
borgere'. Derfor følges der nu op 
med en ny indsats.

”Hovedfokus i indsatsen vil være 
at etablere et efterværn, hvor det 
enkelte menneske, som måske har 
vist at have svært ved at bevare 
et job, ikke bare slippes, når man 
får ny beskæftigelse,” siger 
netværkschef i Dansk Han-
dicap Forbund Kurt Holm 
Nielsen. 

Det er et erklæret 
mål i projektet, at der 
skal etableres en vej-
lednings- og fasthol-
delsesindsats, hvor 
borgeren støttes til 
at finde job og i den 
ofte svære start på en 
ansættelse. Dermed 
ønsker man at fore-

bygge risikoen for, at ansættelses-
forholdet afbrydes af arbejdsgiver 
eller opgives af andre årsager. 

Projektet, som er støttet af ’Rum-
melig imidt’, der består af midler 
fra EU's Socialfond, Regionsrådet 
i Region Midtjylland og Vækstfo-
rum, består af en lang række andre 
initiativer, som hver især skal sikre 
mennesker med handicap en øget 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Dansk Handicap Forbund er sam-
arbejdspartner i indsatsen, hvor 
netværkschef Kurt Holm Nielsen 
skal bidrage med forbundets erfa-
ringer og kompetencer på området.

Projektet løber frem til 1. maj 
2021.

Efterværn skal 
sikre, at ingen 
tabes på gulvet

det. Derimod er jeg mere skeptisk 
over for bogen som håndbog. Dertil 
er forfatterens egne holdninger 
for meget vævet ind i det, der bør 
være objektiv information. 

Det gælder fx, når han beskriver, 
at BPA er for svært for ham at have, 
så han har valgt en ordning, hvor et 
firma står for alt. 

Det gælder, når han slår til lyd 
for, at man bør klage (anke) så få 
sager som muligt, da man gerne 
skulle bevare et godt forhold til 
kommunen og sagsbehandleren. 

Det gælder, når han korrekt be-
skriver, at man kan få bevilliget en 
ferierejse og få hjælpernes rejse og 
ophold betalt. Han skriver, at det 
har han fået bevilliget to gange, 
men at ingen af gangene kom han 
afsted, da henholdsvis en hjælper 
og firmaet modsatte sig det. Det 
kan være af personlige grunde, at 
han ikke skriver om hvorfor, men 
som ny bruger ville jeg virkelig 
tænke ”Åh nej, har hjælperne og 
firmaerne så meget magt, det skal 
jeg da vist ikke have noget af”. Her 
kunne jeg ønske en større bevidst-
hed om, at vi er forskellige som 
mennesker, og at holdningen til de 
ting handler meget om ens indstil-
ling til livet, til ret og rimelighed, 
og der er vi forskellige. 

Endeligt vil jeg nævne, at der er 
en humor i bogen, der nogle gange 
virker, men som andre gange er for-
styrrende og til tider på grænsen til 
at være krænkende. Det gælder ek-
sempelvis udsagnet om, ”at mænd 
ikke duer som handicaphjælpere”. 
Igen mangler jeg, at han lader bol-
den være på egen banehalvdel og 
i stedet beskriver, hvorfor han har 
valgt, som han har, frem for en ka-
tegorisk udmelding. 

Først og fremmest er bogen en 
god indføring i, hvad det vil sige at 
have ALS. Koblet sammen med den 
ærlighed, der er i bogen samt fø-
lelsen af en forfatter, der har valgt 
livet fuldt ud, gør bogen enormt 
læseværdig. 

Et efterværn 
kan hjælpe med 
fx at bevare et 
job, man har 
fået. Modelfoto: 
 Colourbox.
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ULAND Af Michael Nylandsted Larsen. Foto: Peter Marx. Illustrationer: Depositphotos

Vietnam er et spændende og 
udfordrende land at arbejde i

D
ANSK HANDICAP FOR-
BUND (DHF) startede lidt 
hovedkulds sit engage-
ment i Vietnam i 2012, da 

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og 
Ulykkesskadede (PTU – det nuvæ-
rende Ullykkespatientforeningen) 
spurgte, om vi ville hjælpe dem 
med at gennemføre et større pro-
jekt i Hanoi, som er hovedstaden i 
Vietnam.  Til at starte med var vores 
viden om Vietnam meget begræn-
set. Men med hjælp fra PTU kom vi 
hurtigt i gang med at arbejde i et 
land med en helt anden kultur og et 

sprog, som vi aldrig vil komme til at 
beherske. 

Erfaringer fra Latinamerika 
og Afrika 
Det store spørgsmål, når vi starter i 
et nyt land, er altid, om de erfarin-
ger, vi har fra andre lande, vi arbej-
der i, også er brugbare i et land som 
Vietnam. I starten arbejdede vi med 
Ulykkespatientforeningens projekt, 
men efter tre år var vi klar til at 
starte et nyt projekt, der byggede 
på de erfaringer, vi har fra Latiname-
rika og Afrika, hvor vi også bedriver 

ulandsarbejde. Her har vi lært, at 
hvis skal man lykkes med at styrke 
små handicaporganisationer og give 
dem et godt grundlag for at udføre 
rettighedsarbejde, så er det vigtigt 
at arbejde med en bred del af han-
dicapbevægelsen på én gang. På 
den måde kan vores partnere lære 
af hinanden og arbejde sammen om 
at presse på for lige rettigheder.  

Men Vietnam er på næsten alle 
måder anderledes, end de lande 
vi har erfaringer med. Vietnam har 
tæt på 100 millioner indbyggere, 
og har ikke det vi i Danmark forstår 
ved et demokrati. I Vietnam er det 
kommunistpartiet, der har monopol 
på magten. Det gør ikke rettig-
hedsarbejde umuligt, men det skal 
foregå på vietnamesisk maner. Det 
er urealistisk at arbejde i hele lan-
det, da der ikke er større nationale 

Dansk Handicap Forbund har haft projekter i Vietnam si-
den 2012, og nu begynder resultaterne at vise sig. Fx kan 
nogle mennesker med handicap benytte gratis transport 
til og fra arbejde

Der bor mellem syv og ni millioner mennesker i Hanoi, det gør 
byen til en utrolig spændende og hektisk oplevelse. Vejene er ofte 
meget trafikerede og et mareridt at krydse i kørestol. 

48   •   HANDICAP NYT 2 - 2020  



organisationer af perso-
ner med handicap. Vi har 
kontakt til en række  svage 
organisationer, der fungerer 
på provinsniveau. Der er 63 
provinser i Vietnam, der nærmest 
svarer til en dansk region, dog med 
to-fem millioner indbyggere. 

Et ”lokalt” projekt i seks 
provinser omkring Hanoi
Vi har nu af to omgange lavet 
projekter, der omfatter først fire 
og siden seks provinser inklusiv 
hovedstaden Hanoi, så forbundets 
projekt har dækket et område med 
over 15 millioner indbyggere. Hvor 
mange mennesker med handicap, 
der er i disse provinser, vides ikke, 
men et kvalificeret skøn er omkring 
2,2 millioner.  Vi har støttet seks 
organisationer af personer med 
handicap i seks provinser samt de 
organisationer, der findes på di-
striktsniveau, hvilket har givet os i 
alt 16 partnere at samarbejde med. 

Ligesom i Latinamerika og Afrika 
har vores arbejde taget udgangs-
punkt i et landekontor. Vi har et 
kontor i Hanoi med fire lokalt an-
satte, som arbejder med projektet.  
En anden vigtig lære fra specielt 
Latinamerika er, at det er afgøren-
de, at vores partnere får rådgivning 
og organisatorisk træning, hvis 
de skal blive stærkere.  Disse to 
ting kombineret med erfaringsud-
veksling mellem Dansk Handicap 
Forbunds partnere har været det 
vigtigste arbejdsområde for vores 
kollegaer i Hanoi. 

Rettighedsarbejde på viet
namesisk 
Vores erfaringer med rettighedsar-
bejde både i Danmark og de andre 
lande, vi har projekter i, er, at man 
kommer langt med gode argumen-
ter og fakta, men at det sommeti-
der kan være nødvendigt at sætte 
hårdt mod hårdt og fx demonstrere 
eller skrive noget provokerende i 
pressen. 

Vi 
måtte 
dog 
hurtigt 
konstatere, 
at sådan fun-
gerer det ikke 
i Vietnam. Myn-
dighederne vil ikke 
belæres, fakta be-
tyder ikke nødven-
digvis det store, og 
i et system, der er do-
mineret af et parti, er det 
ikke en sund ide at prøve at 
sætte hårdt mod hårdt. 

Det, som handicaporganisatio-
nerne i Vietnam derimod har gode 
erfaringer med, er at indgå dialog 
med myndighederne og udvikle 
løsninger sammen med dem og 
følge op på den allerede vedtagne 
politik. Handicaporganisationerne i 
Vietnam skal ses som en medspil-
ler for at blive taget alvorligt og 
ikke være organisationer, der er i 
opposition til styret.  Men når de 
spiller deres kort rigtigt, kan de 
have en del indflydelse både på 
udvikling af politik, og på hvordan 
den gennemføres. 

De første resultater begyn
der at vise sig
Dansk Handicap Forbund forventer 
altid, at der sker nogle forbedrin-
ger som følge af vores ulandsar-
bejde, men ofte sker ændringerne 
langsomt, og efter vi har været i 
gang i en del år. 

I Vietnam begynder vi så småt at 
se de første resultater. Vores part-

nere 
er 
blevet 
mere åbne 
omkring deres 
økonomi og bedre til 
at inddrage medlemmerne, 
når der skal træffes vigtige be-
slutninger, og de begynder så småt 
at få flere medlemmer og lokalaf-
delinger.  

Et meget vigtigt skridt har været 
pålidelige medlemsdatabaser, så 
organisationerne ved, hvem der er 
medlem og har viden om medlem-
mernes situation og problemer. I 
en dansk sammenhæng lyder det 
ret simpelt, men det er det ikke i 
Vietnam. 

Medlemsdatabaserne er blevet 
brugt til at gøre myndighederne 
opmærksomme på medlemmer, 
der ikke får den støtte, som de er 
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berettiget til 
ifølge loven.  
Vu Thi Que, 
forkvinde i et 
netværk af 
kvinder med 
handicap i 
provinsen 
Hai Duong, 
har med 
støtte fra 
projektet 
hjulpet 40 
kvinder 
med at få 
handi-
cap-kort, 
der do-
kumen-
terer, 
at man 
har et 
han-
dicap 
og 
der-
for 
har 
ret 
til 

social bistand. Det er ofte en me-
get bøvlet proces at få dette kort.  
Men for ms. Cuc, en gravid kvinde 
med handicap, betød dette kort, 
at hun kunne få støtte fra myndig-
hederne til sine nyfødte tvillinger, 
hvilket har været meget vigtigt for 
hendes fattige familie. 

Vores partner i Thai Binh, en pro-
vins, der ligger lidt nord for Hanoi, 
er blevet bedre til at gennemføre 
rettighedsarbejde gennem støtte 
fra projektet. De har lobbyet Phiet 
Hoc busselskab for gratis bustrans-
port for medlemmer og andre med 
handicapkort, det har medført, at 
ca. 100 medlemmer nu har gratis 
transport til og fra arbejde, hvilket 
har stor betydning for mange med-
lemmer, der ikke tjener så meget. 
Planen for 2020 er at få andre bus-
selskaber i provinsen til at yde den 
samme service. 

Nyt projekt er i støbeskeen
Dansk Handicap Forbund har nu ar-
bejdet i Vietnam i otte år, men der 
er stadig meget at gøre. Vi er for ti-
den kun aktive i seks provinser ud 
af 63, og vores partnere kan stadig 
udvikle sig meget mere til gavn for 
deres medlemmer. Det nuværende 
projekt slutter i 2021, og derfor er 
forbundets ulandssekretariat al-
lerede i gang med at udarbejde et 
nyt projekt i tæt samarbejde med 
alle vores vietnamesiske partnere 
og kontoret i Hanoi, så medlem-
mernes ideer kommer til udtryk i 
projektet. Det bliver en langstrakt 
proces, som kan tage op mod et år.

Mange kørestolsbrugere er forbløf-
fende mobile på grund af en kombi-
nation af kørestol og trehjulede mo-
torcykler eller tricykler. De færdes 
uforfærdet i den voldsomme trafik.
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Presset på BPA-
ordninger fortsætter
Dansk Handicap Forbunds rådgivning oplever fortsat et stort pres på BPA-ordningerne. Tal 
fra Ankestyrelsen og Handicap-nyts faktagruppe bekræfter billedet og viser, at der fortsat 
er behov for politisk fokus på ordningen

B
PA (BORGERSTYRET PER-
SONLIG ASSISTANCE) efter 
§§ 95 og 96 i serviceloven 
er det, der fylder mest i for-

bundets rådgivning. Vi har hen over 
året mange sager, hvor medlemmer 
oplever, at deres ordninger forringes 
og i nogle tilfælde frakendes. Det er 
en alvorlig forringelse af medlem-
mernes tilværelse, når dette sker. 
Ofte betyder det i praksis, at man 
går fra en situation med lige mu-
ligheder og en aktiv tilværelse til 
en situation, hvor muligheden for 
spontanitet og frihed i hverdagen 
begrænses markant.

Vi ser en del af sagerne i rådgiv-
ningen og ofte de alvorlige af slag-
sen, men hvordan står det egentlig 
samlet set til? Det besluttede Han-
dicap-nyt sig for at undersøge. Vi 
har kigget på tal fra Ankestyrelsen, 
og vores faktagruppe har spurgt lan-
dets kommuner om, hvorvidt de har 
forringet BPA-ordningerne i 2019.

BPAsager i Ankestyrelsen 
Det faktiske antal af BPA-ordninger 
i Danmark kendes ikke præcist, 
da der ikke foreligger tal fra alle 
kommuner. I de 70 kommuner, fak-
tagruppen har fået svar fra, er der 
1.364 ordninger. I Socialpolitisk 
Redegørelse fra 2019 estimeres 
det, at der er 2.400 ordninger. 

Vores vurdering er derfor, at det 
faktiske tal ligger et sted imellem 
2.000 og 2.400 ordninger på begge 
paragraffer. Vi har kigget på året 

2019, hvor vi har tal fra Ankesty-
relsen over BPA-klager fra de tre 
første kvartaler. I denne periode 
var 194 klager under behandling. 
Sammenholder man tallene, svarer 
det til, at ti procent af samtlige 
BPA-sager i Danmark var under kla-
gebehandling i 2019. Det er et højt 
tal, som i sig selv tyder på, at der er 
pres på ordningen.

Mange fejl i kommunernes 
sagsbehandling
Kigger vi nærmere på de klagesa-
ger, som kom i Ankestyrelsen, så er 
det interessant at se, hvor mange 
sager der blev ændret eller hjem-
vist til fornyet behandling. Disse to 
tal er et udtryk for, at kommunerne 
enten har vurderet sagen forkert, 
eller at sagsbehandlingen har væ-
ret mangelfuld. 

Sammenlagt betyder det, at kom-
munerne har fejlbehandlet 40 pro-
cent af sagerne (50 procent på § 95 
og 35 procent på § 96), hvilket sva-
rer til det billede, man kunne se i en 
praksisundersøgelse fra Ankestyrel-
sen fra 2019, som viste, at kommu-
nerne har særlig store udfordringer 
med at administrere § 95.

Halvdelen af de adspurgte 
kommuner havde skåret
Handicap-nyts faktagruppe har 
supplerende spurgt kommunerne 
direkte, om de i løbet af 2019 har 
beskåret i deres BPA-ordninger. 
Dette tal er forbundet med store 

usikkerheder, da vi kun har fået 
svar fra en del af kommunerne, og 
heraf er der en større gruppe, som 
ikke har ønsket at besvare vores 
spørgsmål.

Markant er det dog, at halvdelen 
af de adspurgte kommuner selv 
bekræftede, at de havde skåret i 
BPA-ordningerne i den afgrænsede 
periode 2019.

Mens Ankestyrelsens tal viser fejl 
i 40 procent af de påklagede BPA-
sager, så bekræfter kommunerne 
selv, at de i perioden har skåret 
35 ordninger ned, mens kun to er 
justeret i opadgående retning. Det 
skal bemærkes, at der er et stort 

Handicap-nyt er glad for at 

have en Faktagruppe med fem 

medlemmer, som hjælper re-

daktionen med at grave fakta 

frem, som det er tidskrævende 

at få indsamlet. Denne gang 

har det drejet sig om at skaffe 

informationer om BPA, antal af 

BPA-ordninger i kommunerne 

og forringelser. Gruppen, der 

til denne artikel har gravet 

fakta frem, er Mads Knudsen fra 

Ungdomskredsen, Per Henrik 

Kæseler fra Nordsjælland og 

en person mere, som ønsker at 

være anonym. 
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mørketal, fordi mange ikke har sva-
ret eller har svaret, at de ikke ønsker 
at svare på vores spørgsmål. Hertil 
kommer, at nedskæringer har fundet 
sted over en årrække, og derfor er 
langt større end det oplyste tal. 

Vilkårligheden hersker
Og det bekymrer landsformand Su-
sanne Olsen, at tallene er så høje, 
for det går ud over medlemmernes 
mulighed for at leve et liv som alle 
andre.

”Vi har igennem en årrække ar-
bejdet meget intenst på at få både 
politikere og samfund til at forstå, 
hvor vigtig denne ordning er. Vi 
skal huske, at der er tale om men-
nesker med de allermest indgri-
bende funktionsnedsættelser, som 
har behov for hjælp til alle funk-

tioner i hverdagen. Når man skærer 
i en ordning, skærer man derfor 
direkte i borgerens livskvalitet og 
mulighed for at bidrage aktivt til 
samfundet,” siger Susanne Olsen.

Hun mener desuden, at der bør 
være mere faste retningslinjer for 
vurdering og udmåling af denne 
type hjælp. 

”Vi ønsker mere enkle og tyde-
lige regler, for tallene bekræfter, 
at BPA forvaltes alt for vilkårligt, 
afhængigt af hvor man bor, og det 
er i strid med tankerne i både lige-
stillings- og kompensationsprincip-
pet,” konstaterer Susanne Olsen, 
som for to år siden tog initiativ til 
et netværk for organisationer, som 
har særlig interesse i BPA. Netvær-
ket arbejder målrettet med at sikre 
de bedst mulige vilkår for medlem-

mer, der er afhængige af denne 
helt særlige type af hjælp.

Antal fejlbehæftede BPA-sager i 1., 2. og 3. kvartal 2019 (tal fra Ankestyrelsen)

Antal BPAklager Antal medhold til 
kommuner

Antal medhold til 
borgere

Antal hjemviste 
sager

Samlet antal 
fejlbehandlede sager 
i kommuner

194 101 15 63 78

100 % 52 % 8 % 32 % 40 %

70 kommuners oplysninger om beskårede BPA-ordninger i 2019 (tal fra faktagruppen)

Region  
Nordjylland

Region  
Midtjylland

Region 
Syddanmark

Region 
Hovedstaden

Region  
Sjælland

I alt

6 4 5 14 6 35

Foto: Colourbox.

FAKTAGRUPPEN HAR 
SPURGT SÅLEDES:
• Hvor mange borgere har en BPA 

efter paragraf 95 i serviceloven?

• Hvor mange borgere har en BPA 

efter paragraf 96 i serviceloven? 

• Hvor mange borgere har fået 

nedskåret deres BPA-timer i 

år i deres eksisterende BPA-

ordninger?

Faktagruppens tal er på Handi

capnyt EKSTRA.
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FREMTIDENS ROBOTTEKNOLOGI KAN 
øge livskvalitet og selvstændighed
På Aalborg Universitet forskes der i robot-
teknologi, der kan hjælpe mennesker 
med lammelser 

P
Å VERDENS-
PLAN LEVER 
mere end tre mil-
lioner mennesker 

med funktionsnedsættelser i 
armene. Robotteknologi rummer 
muligheder for, at man på trods af 
manglende armfunktion kan gøre 
mange ting selv. Enten kan robot-
teknologien hjælpe brugeren med 
at bevæge sin egen arm, som det 
er tilfældet med exoskeletter, eller 
brugeren kan styre en robotarm, 
der fx er monteret på kørestolen, 
så robotarmen udfører de aktivite-
ter, som brugeren ville have udført 
med sin egen arm.

En af de store udfordringer, når 
robotter skal anvendes af brugere 
med funktionsnedsættelser, er, 
hvordan robotterne kan styres. Jo 
mindre en bruger kan anvende si-
ne egne arme, jo større potentiale 
har en robot for at kunne hjælpe, 
men jo sværere er det også for 
brugeren at styre robotten. Fx sæl-
ges assisterende robotarme som 
den på billede 1 som udgangs-
punkt med et håndholdt joystick, 
der kan være nærmest umuligt 
at betjene, hvis man er helt lam-
met i armene. Der findes forskel-
lige alternative styringssystemer, 
men der mangler stadig systemer, 
der kan give brugere med helt 
lammede arme mulighed for at 
styre robotter. Derfor forskes der 
i øjeblikket i alternative styrings-
systemer baseret på tunge- og 
hjernesignaler.

Tunge og hjer
nestyring af 
assisterende 
 robotter
På institut for 
Medicin og Sund-
hedsteknologi (HST) 
på Aalborg Universitet 
forskes der blandt andet i 
tunge- og hjernestyring af assiste-
rende robotarme. Det er tanken, 
at man kan styre robotten med 
tungen alene, og at man så gradvis 
kan skifte over til at bruge hjerne-
signaler i større og større omfang, 
hvis tungefunktionen bliver grad-
vist sværere at bruge på grund af 
lammelser. Tungestyringen baseres 
på en modificeret version af tun-
gestyringssystemet iTongue, der 
er tilgængeligt fra virksomheden 
TKS A/S., som er et spin-off fra 
forskningen på HST; iTongue har 18 
sensorer indlagt i et ganetastatur/
en ganemus, som man kan aktivere 
med en metalenhed på tungen (bil-
lede 1). I øjeblikket kan iTongue-
systemet fås til styring af compu-
tere og kørestole, og dertil forskes 
der i styring af både robotarme og 
exoskeletter. Der forskes også i, at 
man kan kombinere hjerne- og tun-
gestyringssystemerne. 

Her udnytter vi, at man kan se 
hvor hurtigt en lampe blinker i selve 

hjernesignalet, når man kigger på 
lampen. Det vil sige, at man kan 
have et helt panel af lamper, der 
blinker med forskellige hastigheder, 
og så kan man se i hjernesignalet, 
hvilken af lamperne man kigger på. 
Derfor har vi lavet et system med 
en skærm, der har otte blinkende 
felter/lamper, som blinker med hver 
sin hastihed (billede 2). 

Man kan derfor vælge et felt ved 
at kigge på det, fordi vi kan se den 
hastighed, som feltet blinker med I 
hjernesignalet. Hver felt angiver to 
mulige robotbevægelser, som man 
så kan vælge og holde i gang med 
tungen, fx kan man aktivere den 
øverste halvdel af tungestyrings-
systemet og få robotten til at be-
væge sig til venstre. Bagefter kan 
man kigge på et nyt felt, så man 
kan vælge en ny robotbevægelse, 
og sådan kan man forsætte, indtil 
man eksempelvis har hældt vand 

Billede 1. Assisterende robotarm og 
 tungestyringssystem.
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Billede 2. Kombi-
neret tunge- og 

hjernestyring.

Billede 4. 
EXOTIC 

exoskelettet 
fra Aalborg 
universitet.

i en kop.  Projektet er støtte af 
Danmarks frie forskningsfond for 
teknologi og produktion.

En assisterende robotarm, 
som den på billedet, har en 
bevægelighed, som svarer 
til bevægeligheden af en 
menneskearm, og den kan 
hjælpe med at drikke, 
spise, åbne døre, samle 
ting op, spille brætspil 
og ”give hånd”. 

Intelligente exo
skeletter
På HST forskes der også i intel-
ligent tungestyring af exoske-
letarme. Aalborg Universitet 
har søsat et stort tværviden-
skabeligt forskningsprojekt, 
EXOTIC, med visionen om at skabe 
et innovativt intelligent tungestyret 
exoskelettet til mennesker med 
funktionsnedsættelser i armene 
(billede 3). 

Den tværvidenskabelige tilgang 
skal være med til at sikre, at der 
opnås løsninger, der er brugbare 
fra brugerens perspektiv. Derfor 
er fokus på brugerinddragelse, og 
de derved fremkomne ønsker inte-
greres i exoskelettet. Der har især 
været ønsker om, at exoskelettet 
skal hjælpe med at spise og drikke 
og dertil med aktiviteter, der fore-
går over længere tid såsom at spise 
slik til en film eller at bladre i en 

bog. 
Der har også været ønsker om, at 

exoskelettet skal muliggøre, at man 
selv kan klø sig i ansigtet. Disse 
ønsker har dannet grundlag for den 
første version af EXOTIC, der er ved 
at være klar til forsøg her i foråret 
2020 med mennesker, der ikke har 
funktionsnedsættelser, og i efter-
året er det planen, at mennesker, 
der har funktionsnedsættelser i 
armene, skal teste EXOTIC. 

EXOTIC kan styres af en modifi-
ceret version af iTongue-systemet, 
og det kan derudover hjælpe bru-
geren med at udføre aktiviteter ved 
hjælp af halvautomatisering. Det 

gøres ved at give EXOTIC et kamera 
baseret syn, så det kan finde ting i 
brugerens omgivelser, som bruge-
ren ønsker at samle op, fx et glas. 
Så kan brugeren blot tungeaktivere 
en ”go”-tast i ganen, og så længe 
denne bliver aktiveret, vil EXOTIC 
flytte armen tættere og tættere på 
glasset, indtil glasset samles op. På 
den måde skal brugeren ikke styre 
retning og præcision af bevægel-
sen, og styringen bliver derfor hur-
tigere og mere effektiv.

De første udgaver af EXOTIC vil 
være forholdsvist store omend 
mindre end andre tilsvarende exo-
skeletter, men som teknologierne 
udvikler sig, vil de kommende ver-
sioner blive mindre og lettere, på 
samme vis som vi har set compu-
terteknologien udvikle sig fra store 
tunge systemer til små og lette sy-
stemer. Begge de nævnte robotter 
vil kunne monteres på en kørestol 
og tages med af brugeren rundt til 
forskellige aktiviteter, såvel sociale 
som uddannelses- og arbejdsrela-
terede aktiviteter, og på den måde 
kan de hjælpe brugeren til større 
frihed og livskvalitet.

Mere info: https://www.strategi.
aau.dk/Forskning/Tværvidenskabeli
ge+forskningsprojekter/EXOTIC/

Billede 3. 
EXOTIC 
exoskelettet 
fra Aalborg 
universitet.
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Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK

Synes faktisk, at det er et perfekt firma. 
Det er dejligt, at de altid er til at få fat i!  
De har nogle fine arrangementer, 
og man føler sig værdsat som hjælper, 
når man fx får julegaver af dem.

Hjælper i Din Hjælperordning ApS 
Lonnie Henriksen
(Modelfoto) 
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