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I foråret blev der afholdt en høring om
reformen af førtidspension og fleksjob to
år efter dens ikrafttræden. Det forunderlige ved høringen var en præsentation
af en masse statistik, som skulle vise, at
reformen virker. Færre på førtidspension,
flere i ressourceforløb og vækst i små
fleksjob. Billedet var meget anderledes,
end det vi ser og hører blandt vores
medlemmer, hvor de, der er kommet i
ressourceforløb, kæmper med et meget
lavt forsørgelsesgrundlag, og hvor de, der
brændende ønsker sig et arbejde, stadig
ikke har fået nemmere ved at opnå et
jobmatch.
Samtidigt er det et stort pres, at muligheden for førtidspension er voldsomt
indskrænket. Nogle mere interessante
spørgsmål er:
Virker ressourceforløbene overhovedet
– eller er de blot blevet en ny ’parkeringsplads’?
Gør reformen det nemmere at få et
arbejde? Hvilke ændringer skal der eventuelt til?
Det er ting, som jeg mener, er interessante at undersøge, da tal og statistikker
siger ikke ret meget om det virkelige,
levede liv.
Høringen er et godt eksempel på, at
der er utroligt langt fra det skrivebordsarbejde, der udføres i ministerierne, til
den virkelighed, som vores medlemmer
kæmper med. Nu har vi så fået en ny regering – posen bliver rystet, og der lægges planer for de næste fire år.
Mit store ønske er, at den nye regering
forstår, at vi som samfund har en alvorlig
udfordring i forhold til mennesker med
handicap. En udfordring, som handler
om, at vi udgør en betydelig del af befolkningen, og at vi er en uundværlig res-

source – som borgere, kolleger, kunder,
familiemedlemmer og meget mere. Men
det kan vi kun være, hvis man anerkender, at de kompensationsordninger, som
udgør vores fundament, ikke kan presses yderligere – uden det giver alvorligt
bagslag. Tværtimod er tiden nu inde til at
sætte ind med investeringer i kompensation, som på sigt vil give nogle store
gevinster for samfundet.
I dette blad kan du i artiklen ’Ønsker
til den nye regering’ læse lidt mere om
de tanker, vi i forbundet har gjort os i
forhold til den næste regeringsperiode.
For os handler det i høj grad om, at man
tager det enkelte menneske og deres
hverdag alvorligt.
Vi har nogle handicappolitiske principper og en handicapkonvention, som
forpligter, og det skal kunne mærkes for
den enkelte borger med handicap. Kan
det det, så vil det også kunne mærkes på
samfundet som helhed.
Jeg ønsker den nye regering god arbejdslyst! Vi glæder os til samarbejdet i
de kommende fire år.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

FÅ STYR PÅ DIN DIGITALE
ARV EFTER DØDEN
I disse digitale tider, er det svært at holde styr på, hvilket digitalt spor, man efterlader sig. De mange muligheder på diverse
digitale netværk og på internettet har åbnet op for, at man kan
have både billeder og videoklip til at ligge flere forskellige
steder på nettet.
Mange mennesker tænker slet ikke over, hvad de har liggende og hvor henne, og endnu flere skænker det ikke en tanke,
Hos Landsforeningen Liv&Død hjælper de dig med at få styr
på din digitale arv og har samlet alt, hvad du behøver at vide
om digital arv efter døden i en guide, som er letlæselig og giver et godt overblik over, hvad man skal huske.
Du finder guiden på hjemmesiden, hvor der også ligger en
morsom video, som illustrerer problemet www.livogdoed.dk/
temaer/digital-arv/.

Illustration: Den Glade Trøffel

DHF overtager kantinedriften i
Handicaporganisationernes Hus
Den 1. marts var det en realitet: Dansk Handicap Forbund
overtog driften af kantinen i Handicaporganisationernes
Hus i Høje Taastrup. Forbundet har overtaget driften fra
firmaet Allehånde, som ellers har siddet med ansvaret
siden huset åbnede tilbage i 2012.
Via anpartsselskabet ’Den Glade Trøffel’ har Dansk Handicap Forbund desuden overtaget al forplejning til husets
mødecenter, og der arbejdes hårdt på at få bredt kendskabet ud til de erhvervsdrivende i Høje Taastrup og
omegn.

DHF sætter gang
i debat om kassetænkning
Det skal være slut med kassetænkningen på handicapområdet. Det mener
Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen, som i maj måned
satte gang i en debat om netop kassetænkning på nyhedssiden altinget.dk. ”Vi er medarbejdere, ægtefæller, kærester, kunder og borgere, som
samfundet er afhængige af, så lad os nu én gang for alle
slå fast, at de handicapkompenserende ydelser er en investering i fremtiden,” lyder det blandt andet fra landsformanden i debatindlægget. Læs hele debatindlægget
via forbundets hjemmeside.
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Unge kvinder har stor sandsynlighed
for at blive teenagemødre, hvis deres
egen mor også var det. Sandsynligheden stiger også, hvis de unge kun
er opvokset med én forælder, eller
forældrene er ufaglærte, viser tal fra
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Den 23. april blev der delt 100.000
bøger ud af 4000 bogelskere over
hele landet.
Dansk Handicap Forbund gik i luften
med en ny hjemmeside i juni. Tjek
www.danskhandicapforbund.dk ud og
se, hvad du synes.

Foto: www.colourbox.com

Foto: www.colourbox.com

hvad der skal ske med det hele, når livet slutter.

HUSK
SEKSUALI
T

Husk seksualiteten!
givet folderen: Husk seksualiteten!

at tilbyde børn og unge en tids- og

Seksuel sundhed og trivsel for ældre

alderssvarende sundheds- og seksu-

og borgere med kronisk sygdom.

alundervisning. Nu sætter organisa-

Grunden til udgivelsen er, at sek-

tionen ind over for ældre mennesker

sualitet hos ældre og borgere med

med kronisk sygdom som for eksem-

kronisk sygdom er et emne præget af

pel diabetes, astma eller KOL.

tavshed og berøringsangst. Folderen
henvender sig til hjemmehjælpere

Samfun
d

for foreningen, som mest er kendt for

Ny pub
likation
fra sex
og

Foreningen Sex & Samfund har ud-

ETEN !

SEKSUEL SU
NDHED OG
TRIVSEL FO
OG BORGER
R ÆL
E MED KRON
ISK SYGDOM DRE

Læs folderen http://www.sexogsamfund.dk/aeldreogkronikere

og sygeplejersker samt ansatte i
sundhedssektoren. Området er nyt

RÅBJERG MILE ER TILGÆNGELIG I NOGLE DAGE I JULI
Naturstyrelsen arrangerer for ot-

rollator. Det anbefales, at man har

punkter på Skagens Odde. Banen

tende gang kørestolsbane i Råbjerg

familie, venner eller hjælpere med.

er til rådighed i dagene 8. - 12. juli.

Miles ørkenlandskab.

Underlaget består af brede fiber-

Kl. 13.30 - 16.30. Der er handicap-

plader. Kørestolsbanen starter på p-

toilet ved p-pladsen. Kun den 8. juli

stolsbanen være lagt ud, så alle,

pladsen og er 350-400 meter lang,

er der turledere til at fortælle, her

der ikke er helt mobile, kan færdes

hvilket betyder, at man kan komme

vil naturvejleder Villy K. Hansen og

på banen uden det helt store be-

så højt op i sandmasserne, at man

skovarbejder Mikael Olesen begge

svær. Det gælder især kørestolsbru-

kan se både Skagerrak og Kattegat,

være til stede. De andre dage er

gere samt personer med stok eller

fordi vandreklitterne er de højeste

man på egen hånd.

Foto: Villy K. Hansen

Fra onsdag den 8. juli vil køre-

DHF sommerhuset i Gudminderup Lyng
er blevet solgt til Lions Club.

danske museer, som Danmarks Statistik
har offentliggjort.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en fremgang på landets museer.
14.429.152 gæster besøgte i 2014 landets museer, hvilket svarer til en fremgang på 8 procent i forhold til 2013. Det
viser den årlige besøgsstatistik for de

Spastikerforeningens ungdomsafdeling
har skiftet navn og hedder nu CP Ung.

Du kan høre to radiomontager om BPA
og hjælperrollen på http://www.spastikerforeningen.dk/radio
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Spis burgeren uden problemer
Et nyt produkt med navnet HandiEat

ordentlig fat, så burgeren ikke ryger

gør det nemmere at spise en burger

på gulvet.
HandyEat er udarbejdet i et mate-

nedsat håndfunktion. Det er firmaet

riale, som kan modstå fugtigheden fra

by Lot’s, der står bag produktet. Det

madvarer, og som kan smides i skral-

fungerer ved, at man sætter burgeren

despanden efter brug. Produktet er

ned i holderen, så den bliver holdt

blevet til i samarbejde med PTU. Kon-

fast. På den måde undgår man, at fyl-

takt by Lot’s for yderligere information

det falder ud af den anden ende, når

om produktet på tlf. 31 20 5393 eller

man tager en bid, og to håndtag i hver

email: friberg@hotmail.dk.

side gør det muligt for brugeren at få

Danmark får testcenter for velfærdsteknologi
Landets første testcenter for vel-

lejlighed, hvor hjælpemidler til men-

teknologi eller byde ind med idéer, så

færdsteknologi til mennesker med

nesker med handicap både kan udvik-

teknologien kan udvikle sig og blive

handicap ser dagens lys.

les og forbedres. Det skriver Fyens.dk.

bedre. Testcentret åbner til septem-

Under navnet Living Lab Nordfyn

Tanken bag testcenteret er, at folk

åbner det særlige laboratorium, som

kan komme forbi lejligheden og se,

er det første af sin slags i landet, i en

hvad der er på markedet for velfærds-

ber i Fredensbo Centret i Særslev.

SAMLERMUSEUM PÅ MØN
Thorsvang – Danmarks Samlermuseum er et utraditionelt sted,
som rummer effekter fra butikker og værksteder, som hører en
svunden tid til. Stedet fortæller Danmarkshistorie på en anden
måde end de traditionelle museer. Alle ting har en historie, og
per. Her kan man fx opleve en gammeldags købmandsforretning,
en barber, en smedje, en skolestue, og der er skiftende udstillinger fx af lokale kunstnere. Det hele holdes i live af frivillige,
lokale ildsjæle. Her er også gamle nimbusmotorcykler, veteranbiler og et tømrerværksted. Der er løbende arrangementer, og
der er også en cafe og en restaurant. Udenfor er opført kolonihavehuse. Museet er handicapegnet, og der er handicaptoilet.
Selve museet er indrettet i en forhenværende tørmælksfabrik.
Læs mere http://thorsvangdanmarkssamlermuseum.dk/
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Pressefoto: Danmarks Samlermuseum

de mange frivillige kender den. Her er noget for alle aldersgrup-

Illustration: www.colourbox.com

Pressefoto: PTU

eller en sandwich for mennesker med

Pressefoto: Energimuseet
Demonstration af højspænding
i Niels Bohr tårnet.

Besøg Energimuseet
Energimuseet er i Bjerringbro tæt ved

videnskabsmænd i 1953 og har i en

Tange Sø. Her kan du lære noget om

årrække været brugt til videnskabe-

energi og strøm. Strøm er så alminde-

lige forsøg. Energimuseet har også tre

ligt, at vi først opdager den, når den

tidstypiske huse fra henholdsvis 1920,

forsvinder på grund af strømsvigt.

1935 og 1960, som viser, hvordan

Strøm har præget vores kultur og er

el og elapparater gennem de sidste

i dag hver mands eje. På museet kan

100 år har ændret vores dagligdag og

du se skiftende tiders design af fx

den måde, vi indretter os på. Museet

lamper, men også maskiner der produ-

er egnet for kørestolsbrugere, der

cerer strøm, en telegraf, et tv studie,

er handicaptoilet og en tilgængelig

en industrirobot samt lære noget om

cafe. Indtil den 1. november kan du

trådløs kommunikation. Her er noget

opleve en særudstilling ”Black Out”

for alle aldersgrupper og køn. Museet

- der handler om, hvad der sker, når

rummer også det 7, 5 meter høje Niels

strømmen forsvinder, og katastrofen

Bohr tårn, der indeholder en stor Van

indtræffer, og vi hverken kan bruge

de Graff generator. I løbet af sæsonen

elevatorer,dankort, lamper, køkkenma-

demonstreres den med jævne mellem-

skiner osv.

rum. Generatoren er bygget af danske

Læs mere på http://energimuseet.dk/

Ny klippekortsordning
til svage ældre
Foto: www.colourbox.com

Svage ældre får nu mulighed
for at få en halv times ekstra
hjemmehjælp om ugen via en
klippekortsordning, som er klar
til at blive søsat.
Det skriver Kommunernes
Landsforening på sin hjemmeside.

FORÆLDREROLLEN SKAL VÆGTES HØJERE
Efter flere års arbejde og anbefalinger

at kommunerne skulle sørge for at

fra Institut for Menneskerettigheder

få styr på støtten til og målrette ind-

(IMR) kommer forældrerollen nu til at

satsen for hjælpen til forældre med

spille en større rolle i sagsvurderin-

handicap.

gen i kommunerne.
Sidste år var Institut for Menneske-

Ifølge Danske Handicaporganisationer ser det nu ud til, at vejledningerne

rettigheder (IMR) klare i mælet, da det

i serviceloven bliver ændret, så de i

bad Danmark om at rette ind og kom

højere grad reflekterer anbefalingerne

med fem anbefalinger til, hvordan det

fra IMR.

skulle gøres. Det gik blandt andet på,

På finansloven for 2015 er
der afsat 75 mio. kr. i 2015 og
150 mio. kr. om året fremover.
De ældre kan selv vælge, hvordan de vil bruge den ekstra halve time, og de kan også vælge
at samle tiden til et længere
arrangement.
Omkring 16.000 af landets
svageste hjemmehjælpsmodtagere forventes at få glæde af
den nye klippekortsordning.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Vakuum-producent
udvider sortimentet
I et tidligere nummer af Handicap-nyt beskrev vi produktet Easy-Up, som ved
hjælp af vakuum gør det muligt for fx amputerede at åbne dåser og glas med
en hånd.

Foto: HandiGood

Producenten af Easy-Up har nu udvidet sortimentet med to varmefaste ringe, som gør det muligt at bruge Easy-Up til at fæstne varme ting som gryder
og pander. De to ringe er henholdsvis 15 cm. og 8 cm. i diameter.
Læs mere om produktet fra HandiGood på http://handigood.dk/products/
easy-up-silikoneringe.

På Historiecenter Dybbøl Banke kan

Selve området er naturskønt og egnet

du få et indblik i et af Danmarkshi-

til en udflugt. Historiecentret er han-

storiens vigtigste slag fra krigen i

dicapegnet, og der et handicaptoilet.

1864. På centret får du et indblik i

Tæt på ligger Dybbøl Mølle, som

soldaternes hverdag under krigen i

kørestolsbrugere kan se noget af, da

1864 og fx opleve en baraklejr. Der

den er delvis tilgængelig. Igennem

vises også film om krigen. Slaget den

sommeren er der mange arrangemen-

18. april er et af Danmarkshistoriens

ter på centeret. Fx kan man opleve

blodigste, og det sidste store slag på

sortkrudtsskytter og personer klædt

dansk grund. Omkring 2.800 men-

ud som soldater. Hold øje med da-

nesker blev lemlæstede eller mistede

toer på Historiecenter Dybbøl Banke

livet. Museet formidler gennem lyd

http://1864.dk/

Illustration: Spanien i Dag

Oplev Historiecenter
Dybbøl Banke
TIPS TIL FERIEN
I SPANIEN
Sommeren er over os, og for
de af vores medlemmer, som
endnu ikke har bestilt ferie
og mangler inspiration, er der
hjælp at hente i en ny guide
i den dansksprogede avis om

og billeder, hvad der skete på stedet.

spanske forhold Spanien i
Dag. En ny søgefunktion på
netavisens hjemmeside vil
nemlig klassificere en lang
række eksisterende artikler

Pressefoto: Historiecenter Dybbøl Banke

samt nye artikler ud fra et
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tilgængelighedskritierium.
Interesserede vil dermed
nemt kunne identificere, om
et område eller en dagstur
i Spanien er tilgængelig for
kørestolsbrugere eller andre
med særlige behov.
Læs mere om det nye tiltag
på avisen hjemmeside: http://
www.spanienidag.es

Foto: Privat

Foretræde i
Folketinget om HPV

en ansøgning om et spekommune alene med henvisning til prisen. Det har
Ombudsmanden slået fast i

udvalget. Førstnævnte for at pege på

kvinder, som muligvis har fået påført

vigtigheden i at få udredning, diagno-

funktionsnedsættelser som følge af

se og behandling og sidstnævnte for

HPV-vaccinen imod livmoderhals-

at gøre opmærksom på de udfordrin-

kræft, støttes af Dansk Handicap

ger pigerne og kvinderne samt deres

Forbund. "Vi kan ikke se passivt til, at

familier støder på, når de søger støtte

ellers raske unge mennesker havner

hos kommunen. Derudover har mini-

i en passiv tilværelse. Derfor støtter

steren for Sundhed- og Forebyggelse

vi gruppen i at opnå udredning, diag-

været kaldt i åbent samråd om sagen.

nose og efterfølgende den støtte, de

Dansk Handicap Forbund og HPV-

har brug for fra kommunerne for at

update-gruppen følger fortsat op på

få hverdagen til at hænge sammen",

sagen, som indtil videre har medført,

siger landsformand Susanne Olsen.

at regionerne vil udpege en afdeling i

Dansk Handicap Forbund og HPV-

hver region, som skal samle de ramte

henholdsvis Folketingets Sundheds-

En kommune må ikke afvise
cialskoletilbud i en anden

En nyetableret gruppe for piger og

update-gruppen, har haft foretræde i

PRISEN
ER INGEN
HINDRING
FOR FRIT
SKOLEVALG

piger og kvinder.
Læs mere på www.hpv-update.dk

en udtalelse.
Ombudsmandens udtalelse tager udgangspunkt i
reglerne om frit skolevalg,
hvor han altså ikke mener, at
der er belæg for at afvise en
visitation til et specialskoletilbud i en anden kommune
alene med henvisning til prisen. Ombudsmanden lægger
i sin udtalelse desuden vægt
på, at kommunen burde
have hørt de involverede
om taksten for den ønskede
specialskole, som indgik i
grundlaget for afgørelsen.

Pressefoto: Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

og Forebyggelsesudvalg samt Social-

Wings for Life kom til Århus
Et verdensomspændende løb med det formål at samle
penge ind til forskning i rygmarvsskader, Wings for Life,
var i Århus i maj. Wings for Life Run er på mange måder
et unikt løb, som omfatter hele spektret af løbere, og alle,
uanset udfordringer og skavanker, kan deltage.
Løbet har ingen fast afstand. I stedet bliver deltagerne
fulgt af en flytbar målstreg i form af en bil, der hele tiden
accelererer i fart. Vinderne af løbet i Århus blev L. Nielsen
hos kvinderne, som tilbagelagde 48,97 km., mens vinderen hos mændene blev B. Hansen, som tilbagelagde hele
61,48 km.
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EGESKOV

Egeskov Slot tager sig godt
ud i det lidt kedelige gråvejr.

Af Mads Stampe - Foto: Kristian Kristensen/www.Fotovaerk.dk

Anekdoterne fik
frit løb på
Egeskov
Opbakningen var stor, da Møn afdeling besøgte
Egeskov Slot ved Faaborg på Fyn

Der er sket noget med udviklingen af kørestole gennem tiden.
Her ses en kørestol i udstillingen på Egeskov Slot.
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Guiden underholder med
anekdoter fra slottets
mangeårige historie.

Trods det grå vejr udgør blomsterne i parken omkring Egeskov
Slot en smuk kulisse.

D

EN GRØNNE BUS triller stille ind på parkeringspladsen. 16 medlemmer fra lokalafdelingen
Møn har taget plads i bussen denne formiddag
i maj måned. Vejret er gråt, og det er ikke specielt varmt, om end solen titter frem i ny og næ. Vejret
lægger ikke en dæmper på stemningen, som er høj. Seks
af de 16 medlemmer, som er med på turen, er nye i forbundet, og det glæder formand i lokalafdelingen Jytte
Jensen.
”Det er dejligt, at tilslutningen er så stor,” konstaterer
hun, inden gruppen begiver sig mod indgangen til Egeskov Slots smukke park og historiske udstillinger.
”Så er vi klar, følg med mig,” råber guiden, der møder
gruppen ved indgangen. Allerede på dørtærsklen til
parken starter historierne om parken, som for kort tid
siden har vundet en international pris ved et stort arrangement i Tyskland.

Guiden viser vej
Parken er flot. De smukt udsprungne blomster står
langs stierne, og selvom det varmere vejr og dermed
havens fuldt udsprungne potentiale lader vente på sig,
så er der ingen tvivl om, at en international pris er på
sin plads.
Selvom klokken kun lige er ti, og parken netop er åbnet for publikum, så er her mange skolebørn, som især
bevæger sig rundt omkring den stort anlagte legeplads
og på gangbroen højt oppe i Egeskov Slotsparks trækroner.
Trods de mange børn, er det intet problem at høre
guiden. Hun taler højt og tydeligt, og hendes kendskab
til slottet og parken er stort. Hun er hyret til lejligheden af Møn afdeling, som gerne vil give deltagerne en
ekstra dimension på Egeskov Slot, og det er lykkedes,
mener formand Jytte Jensen.
”Det er en rigtig god guide, som ved meget. Det giver virkelig noget ekstra til oplevelsen, når man har en
guide med,” konstaterer hun.

Historisk tilbageblik giver stof til anekdoter
Den samme oplevelse synes at leve hos de andre i
gruppen, og guidens historier synes at sætte skub i
anekdoterne hos deltagerne fra Møn. Specielt da gruppen bevæger sig gennem de historiske udstillinger
kommer tungen på gled.
Flere af dem fortæller om, hvordan de kan huske, at
deres forældre i deres barndom arbejdede med det ene
eller det andet landbrugsredskab, og alle er enige om,
at livet er blevet noget nemmere, efter at mange af redskaberne er blevet motoriserede.

OM EGESKOV
•	Slottet har været beboet af adelsfamilier siden
1554. Slottet er i dag beboet af grevefamilien
Ahlefeldt.
•	Haven omkring slottet har gennemgået en lang
række forvandlinger gennem de mange år. Senest - har den nuværende slotsgartner Peter
Bonde Poulsen sat sit præg i 20 år. Han har
tegnet Rosenhaven samt Dufthaven, hvor det er
tilladt at berøre planterne.
•	Egeskov Slot og parken udgør i alt 20 hektar.
•	Egeskov Slot råder over et veteranmuseum med
530 større effekter som biler, motorcykler, fly
og meget mere. Udstillingsarealet udgør 8000
kvm.
Kilde: www.egeskov.dk

Det samme bliver konstateret, da gruppen bevæger
sig videre i udstillingen, og blikket falder på en gammel
kørestol med store hjul af jern og et sæde i kurveflet.
Den står i skærende kontrast til de manuelle kørestole,
som et par af deltagerne sidder i, og den er nærmest
lysår væk fra de elektriske kørestole, som også er med
på turen.

Brostenene er en overkommelig udfordring
Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling har
gjort det nemmere at leve med et handicap, alligevel
giver turen gennem slotsparken og udstillingerne problemer for nogle af deltagerne i kørestol. Specielt brostenene, som udgør belægningen på nogle af stierne
rundt i slotshaven, skaber udfordringer, og de kræver, at
der ind i mellem må tages en omvej og tænkes kreativt
for at komme frem. Udfordringen er dog ikke større, end
at de relativt nemt kan løses, og det er, hvad man kan
forvente i en slotspark, mener Jytte Jensen.
”Jeg synes generelt, det står fint til med tilgængeligheden. Det er klart, at der er nogle steder, hvor det er
lidt mere besværligt end andre, men det er de gode til
at gøre opmærksomme på,” siger hun med henvisning
til et kort, som gruppen fik udleveret ved starten af turen, hvor man kan se, hvilke steder i slotsparken, der er
sværere at komme til i kørestol.
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EGESKOV

Den imponerende
udstilling på
Egeskov Slot udgør
intet mindre end
8000 kvm.

Deltagerne fra
Møn afdelingen
er på vej til
frokost efter
en spændende
rundvisning i
slotsparken med
Egeskov Slot i
baggrunden.

Der bliver
holdt godt øje

Det er desuden slående,
hvor gode gruppen fra
Møn er til at holde øje
med hinanden. De, der
er sikre på benene, træder flere gange til for
at hjælpe dem, som er
knapt så sikre på benene. Og når et medlem
i kørestol må tage en alternativ rute for at komme rundt
om de mange brosten, så er gruppen ikke bleg for at
stoppe op og vente.
”Vi må holde øje med hinanden, og det gør vi også.
Vi ved jo godt, hvem hinanden er, og hvem vi som regel
skal have et ekstra øje på,” griner Jytte Jensen.
Selvom guiden ind i mellem presser på for at få
gruppen med videre på turen, så synes princippet om
at vente på hinanden til at stå urokkeligt fast i gruppen. Og her må guiden så indordne sig, selvom at hun
senere skal videre til en anden tur i Odense, når hun
er færdig på Egeskov, og derfor kan ende med at blive
presset tidsmæssigt.
Alle tager dog det hele med et smil, og turen gennem
slotsparken og de mange udstillinger af veteranbiler,
motorcykler og historiske fly virker heller ikke sammen14 • HANDICAP NYT 3 - 2015

presset, og der er masser af tid til at lytte til guiden,
som kan komme med sjove anekdoter over de ting,
gruppen kommer forbi.
Der bliver blandt andet fortalt om, at en af de falckbiler, som er udstillet på slottet, har været med i Matador,
og at Bedstemor Ands bil fra Disney også har fundet vej
til det fynske hele vejen ovre fra USA.

København blev droppet
Efter et par timers rundtur i Egeskovs slotspark vender
gruppen fra Møn næsen mod slottets restaurant, hvor
frokosten venter. Rundt om de fint opdækkede borde
vendes dagens oplevelser. Tilfredsheden med arrangementet er ikke til at tage fejl af.
”Det var faktisk meningen, at vi skulle have været
på udflugt til Københavns Rådhus, men det kunne ikke
rigtig lade sig gøre på grund af de mange trapper, og så
blev det altså besluttet, at vi skulle til Egeskov Slot. Det
har vi ikke fortrudt,” fortæller Jytte Jensen.
Selvom klokken kun er 12, så har det allerede været
en lang dag for gruppen, som måtte afsted med bussen
klokken syv fra Møn. Dagen slutter ikke med frokosten.
”Bagefter skal vi rundt på egen hånd i haven, hvorefter vi mødes igen til kaffe og kage, inden turen går
hjemad mod Møn,” siger Jytte Jensen, som samtidig
tipper på, at flere i gruppen nok vil benytte busturen
hjemad til at få en lille lur. n

• Priser fra kr. 4.075/uge
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HPV

Tekst af Mads Stampe Fotos: Private

HPV – vaccinen
ændrede Heidis liv
Et aktivt liv med mand og børn blev hurtigt forvandlet til et liv i kørestol
med tvivlsomme fremtidsudsigter for Heidi Nørby Simonsen, som er et af
medlemmerne i Dansk Handicap Forbunds HPV-Update-gruppe

D

EN 13. MARTS 2013
skulle vise sig at blive en
skelsættende dato i den
dengang 26 årige kvinde
Heidi Nørby Simonsens liv. Den
dag fik hun det første af tre stik,
som udgør HPV-vaccinen, der beskytter mod livmoderhalskræft. En
dødelig sygdom, som Heidi for alt
i verden ville undgå, og som hun
derfor ville gøre, hvad hun kunne
for at beskytte sig imod.
”Jeg kender flere, der har haft
kræft inde på livet, og det var ikke

Heidi Nørby Simonsen
sammen med familien, før
hun blev syg.

en sygdom, jeg havde lyst til at få,”
fortæller Heidi til Handicap-nyt.
Hun var efter en snak med sine
forældre og sin læge blevet enig
med sig selv om, at HPV-vaccinen
var det rette for hende. Faktisk var
et fravalg af vaccinen slet ikke på
tale.
”Når min mor og far anbefaler, at
jeg skal have den, og lægen anbefaler, at jeg skal have den, jamen så
skal jeg jo bare have den. Det stillede jeg overhovedet ikke spørgsmålstegn ved, for lægen ved bedst.

Sådan har jeg altid tænkt,” husker
Heidi tilbage.

Symptomerne tog til i styrke
Derfor fik Heidi det første af tre
stik med HPV-vaccinen godt to måneder efter, at hun havde født sit
andet barn. I dagene efter havde
Heidi hovedpine og led af træthed,
men hun skød det hen og tænkte
ikke mere over det. I tiden op til
den anden vaccine bliver overskuddet mindre og mindre, og godt
to måneder senere, hvor hun får
det andet stik, er overskuddet helt
væk.
De lange ture med barnevognen var blevet færre og færre, og
selvom den nybagte mor kom lidt
i gang efter den anden vaccine, så
var det helt slut med gåturene i
august måned.
”Efter den anden vaccine oplevede jeg, at jeg ingen energi havde,
og overskuddet til mit lille barn, var
væk. Jeg var ekstremt følsom på
ryggen, hovedpinen var taget til i
styrke, og jeg fik små rystelser, når
jeg skulle give den lille mad,” fortæller Heidi om tiden, der fulgte.
Alligevel fik hun i august den 3.
vaccine, da hun ikke på dette tidspunkt havde koblet sine symptomer med HPV-vaccinen.

Ingen oplysninger om
mulige bivirkninger
”Jeg havde ikke spurgt ind til bivirkninger, men jeg havde heller
16 • HANDICAP NYT 3 - 2015

ikke fået nogen oplyst. Jeg tænkte,
at det var ligesom, når vores børn
bliver stukket. Altså lidt rødmen og
lidt feber. Det er det, vi hører så tit
med andre vacciner, så jeg tænkte
ikke, at der var noget ekstra ud
over det,” siger Heidi.
Så småt begynder Heidi dog at få
mistanke til vaccinen, og selvom de
danske myndigheder ikke vil anerkende, at bivirkningerne er direkte
forbundet til HPV-vaccinerne, så er
Heidi Nørby Simonsen ikke i tvivl
længere.
”Jeg var klar i hovedet, før jeg fik
vaccinen. Hvis jeg ville have læst
videre der, så kunne jeg sagtens
have gjort det. Men nu er jeg så
træt og afkræftet, at det er umuligt
at gennemføre en uddannelse,”
konstaterer hun og oplever samtidig, at det har været enormt svært
ikke at møde anerkendelse i det
etablerede sundhedssystem.

Placeret i en kørestol
”Jeg havde det fint før, så det er
ligesom at blive kaldt hypokonder
hele tiden, uden at man er det. Jeg
kunne aldrig finde på at opliste en
masse symptomer, som jeg ikke har.
Jeg vil hellere end gerne arbejde,
så jeg synes, det er et kæmpe nederlag at sidde her i min kørestol
og ingenting kunne. Det har heller ikke været nemt med den lille,
fordi jeg har været præget af det
under hele min barsel, og lægen
har ikke villet høre efter, hvad der
er blevet sagt,” konstaterer Heidi.
Kørestolen kom til for et par
måneder siden. Pludselig en dag
kunne Heidi ikke længere gå ned af
trappen fra førstesalen i sit hjem.
Hendes mand måtte hjælpe hende
med at flytte benene, og hun så ingen anden mulighed end at sætte
sig i kørestolen.
”De få skridt, som jeg nu skulle
gå ud på toilettet, fordi kørestolen
ikke kan komme derud, var med
slæbende ben, da de ikke vil reagere. Jeg kan bede mine ben om at

Heidi Nørby Simonsens liv har taget en markant drejning,
og hun sidder i dag i kørestol det meste af tiden og har
svært ved at være mor for sine to børn.

flytte sig nok så mange gange, men
der sker ingenting,” fortæller hun.

Ikke alene
Heidis historie er ikke enestående.
Siden TV2 viste dokumentaren ’De
vaccinerede piger’, er de kritiske
røster overfor HPV-vaccinen taget
til i styrke. Sundhedsmyndighederne i Danmark vil fortsat ikke ændre
deres anbefalinger, og i maj måned
slog Sundhedsminister Nick Hækkerup fast, at der ikke ville komme
nye anbefalinger til HPV-vaccinen.
De positive effekter i forhold til
forebyggelse af livmoderhalskræft
opvejer de mulige bivirkninger, der
er ved vaccinen, konstaterede ministeren efter et samråd.

HPV – Update gruppen
I Dansk Handicap Forbund er
man gået ind i debatten og har

givet piger og kvinder som Heidi
en stemme i den politiske debat.
Forbundet kæmper via den nyligt
oprettede HPV-Update-gruppe for
at sikre, at de berørte bliver udredt,
får en diagnose og kommer i behandling.
Imens det politiske spil udspiller sig, sidder Heidi tilbage med et
eneste ønske: at få det liv tilbage,
som hun havde, før hun blev syg.
”Jeg håber selvfølgelig, at jeg
bliver rask, så jeg kan få et normalt
liv igen og være mor for mine børn.
Det synes jeg bestemt ikke, at jeg
er på nuværende tidspunkt,” slutter Heidi.
Heidi Nørby Simonsen blev
meldt ind i HPV-Update-gruppen
af sine forældre. Ved redaktionens
aflevering af bladet havde gruppen
70 medlemsskaber fordelt på familie- og enkeltmedlemsskaber. n
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KØRESTOLSDANS

Af Jens Bouet Fotos: Privat

Kørestolsdans i flere udgaver
Kørestolsdans kan danses på flere måder. Det viste et stævne for nylig

L

ØRDAG DEN 9. maj 2015
dannede Kedelhallen på Frederiksberg ramme om Dansk
Sportsdanser Forbunds Sjællandsmesterskaber i sportsdans.
Arrangementet begyndte tidligt
om formiddagen, da der var mange
typer dans og kategorier, hvor der
skulle findes vindere.
I Dansk Sportsdanser Forbund
er inklusion en naturlighed, derfor omfattede mesterskaberne
en blandet skare af dansere. Ved
mesterskabet kunne man opleve talentdansere, internationale
sportsdansere, same sex dans og
kørestolsdans, der alle konkurrerede i standard- og latinamerikanske
danse og derudover Boogie Woogie dans og Hip Hop.

Kørestolsdans kræver teknik
Kørestolsdansen foregik i elkørestole og manuelle kørestole
samt gående, der dansede med

en kørestolsbruger. Hver disciplin
kræver sin egen teknik, og dansen
stiller store krav til musikforståelse,
koreografi og total kontrol over kørestolen. Uagtet hvilken kørestolsdisciplin man deltager i, er det helt
afgørende, at man på cm. kender
længde og bredde af sin kørestol
og er i stand til at anvende hele
dansegulvet i sin koreografi.
Når to kørestolsbrugere danser
sammen, er synkronien helt afgørende. Dette kræver stor koncentration og ikke mindst rigtig mange
timers øvelse.
Når det er sagt, må jeg så tillægge, at dette års finaledeltagere
i de sjællandske mesterskaber var
yderst imponerende, og de gjorde
alle en fantastisk reklame for dansen og ikke mindst kørestolsdansen
i Danmark. Et stort tillykke til alle
deltagerne og tak for en god oplevelse til Danmarks Sportsdanser
Forbund. n

Kørestolsdans kan danses i både manuelle- og elkørestole.
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Kørestolsdans med gående dansepartner.

Kørestolsdanserne i hver sin type kørestol.

JENS BOUETS KLUMME

EFTERLYSNING: VI HAR BRUG FOR DIG
SOM FRIVILLIG TIL REGISTRANTKORPS
Opgaven består i at registrere
tilgængelighed i dit lokalområde.
Du vil modtage undervisning i at
registrere i din region for at sikre,
at det foregår på samme måde i
hele landet. Undervisningen står
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
(BTPU) for.
Der er brug for 2-4 personer pr. lokalafdeling. Dog 4-6
personer i lokalafdelinger, der dækker et stort geografisk
område eller store byer. Alle medlemmer i forbundet kan
komme i betragtning til registrantkorpset. Opgaverne
vil være forskellige, og de vil komme en ad gangen. Fx
kunne juni måneds aktivitet være at registrere i et BTPUskema, hvordan tilgængeligheden er i Borgerservice og
Jobcentre i kommunerne. August måned kunne være hoteller og kroer, og september kunne være en kortlægning
af bademuligheder for personer med bevægelseshandicap, fx strande og svømmehaller.
Registreringen skal bruges til en kortlægning af mulig-

heder for personer med et bevægelseshandicap i Danmark. Det indsamlede materiale kan fx bruges politisk
af BTPU som dokumentation til landets politikere. Men
det kan også bruges til, at forbundet kan komme i dialog
med både offentlige og private aktører om forbedringsmuligheder samt give ris og ros.
Vi vil dele oplysningerne med alle, der ønsker at
fremme tilgængelighed for personer med bevægelseshandicap. Det kunne fx være Visit Denmark, de enkelte
kommuner, organisationer og kommercielle samarbejdspartnere. Internt vil oplysningerne gå til Godadgang.dk,
vores nyudviklede App til mobilen, vores hjemmeside og
alle handicaporganisationer, der måtte have interesse i at
sprede oplysningerne.
Du vil som registrant blive et kendt ansigt i dit lokalområde. Du kan allerede nu melde dig som interesseret
på registrant@dhf-net.dk og vedlægge en beskrivelse af
dig selv og en begrundelse af dit kandidatur på højest ti
linjer. Vi glæder os til at høre fra dig.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

medemagruppen

” Vi har
cykelløsninger der
passer de fleste”
Ring til os for en snak
og et godt tilbud,
tlf. 70 10 17 55.
Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55
- info@medema.com - www.medema.dk
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Med en gave i dit testamente
kan vi kæmpe for retten til liv,
frihed og retfærdighed
Amnesty International kæmper for en
mere menneskelig og retfærdig verden.
En verden, hvor ingen stater torterer, mishandler eller henretter sin befolkning. En
verden, hvor alle har ret til at tænke, tale
og forsamle sig frit. En verden, hvor alle
har adgang til en retfærdig retssag.
Vi stopper først, når alle børn kan vokse
op i en verden, der respekterer retten til
liv, frihed og retfærdighed. Med en gave til
Amnesty i dit testamente, hjælper du den
næste generation frem mod det fælles mål.
Din støtte går blandt andet til at:
• Sende researchere til verdens brændpunkter, og dokumentere overgreb
• Engagere mennesker til at sige fra og
kræve, at ansvarlige stilles til regnskab
• Ændre holdninger og love, så overgreb
standses for fremtiden

Amnesty er fritaget for arveafgift. Du kan helt
uforpligtende bestille en folder om arv og
testamente på 3345 6565 eller arv@amnesty.dk
Læs mere på www.amnesty.dk/arv
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DET SKER I DHF
Juni 2015

FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du
på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse:
Landsformand:
Medlemsservice
Politisk konsulent:

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

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

bente@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

mads@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:
Amputationskredsen:

▼

dhf@dhf-net.dk

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

NYT FRA AFDELINGERNE

BORNHOLM

KORSØR-SKÆLSKØR

Lørdag den 27. juni kl. 12.30-16.30 i Sagahuset i Rønne:
Grillfest. Der grilles steg, pølser, hakkebøf og serveres salat. Musik ved Thomas Nyboe og lotteri. Pris kr. 110. Medbring gerne en gæst.

Tirsdag den 23. juni kl. 15.30-23.00: Bustur med liftbus
til Skipperkroen i Mullerup. To-retters menu serveres. Bål
på havnen. Pris kr. 410. Pris for gæster kr. 510. Tilmelding
senest 12. 6.

Lørdag den 19. september kl. 12.30-16.30 i Sagahuset i
Rønne: Høstfest. To retter mad, kaffe og lotteri. Musik ved
Thomas Nyboe. Pris kr. 110. Tilladt at tage en gæst med.
Tilmelding senest den 16. 9.

Tilmeldinger skal ske til Kirsten, tlf. 58 19 60 79 eller
Irene, tlf. 20 96 27 69.

Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04/20 41
43 04.

KOLDING
Torsdag den 25. juni kl. 8.30-23.30: Sommertur til Sjælland. Rundvisning og frokost i Handicaporganisationernes
Hus i Taastrup. Dagen afsluttes på Dyrehavsbakken og aftensmad på Bakkens Perle, hvor der serveres oksesteg med
tilbehør. Prisen er kr. 250. Bindende tilmelding inden den
1. 6. til Birthe Rasmussen, tlf. 23 32 72 33.
Læs meget mere om alle aktiviteterne i lokalbladet.

MIDDELFART
Fredag den 21. august kl. 18.00-22.00 Rugårdsvej 73 i
Harndrup: Sommerfest i Harndrup Forsamlingshus. Pris kr.
175, dækker buffet af italiensk mørbrad m/ost, marineret
kyllingebryst m/soltørrede tomater og bacon, rosastegt
oksefilet, små krydderkartofler, kold kartoffelsalat med
urter og stor salatbar. Senere kaffe og kage. Tilmelding
senest den 14. 8.
Onsdag den 23. september kl. 18.30-21.30 på Fænøsund
Plejecenter, Vestre Hougvej 70 i Middelfart: Foredrag med
Niels Ole Frederiksen om at vokse op i et tugthus. Arrangementet starter med et par stykker smørrebrød og senere
kaffe. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 16. 9.
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Alle tilmeldinger skal ske til Ejnar Thomsen, tlf. 23 37 67
06, mail: Ejnar2009@live.dk.

MØN
Torsdag den 13. august kl. 13.30-16.30: Tur til Nyord med
kaffe og kage på Lolles Gård. Vi mødes på pladsen overfor
Shell i Lendemark. Pris. kr. 95 inkl. transport. Bindende tilmelding senest den 31. 8. kl. 12.00. Yderligere oplysninger
om turen kontakt Svend, tlf. 21 22 20 55, eller Birgit, tlf.
51 95 56 32.

Til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26 21 70 02,
eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.
Udførlige oplysninger om de enkelte arrangementer kommer i medlemsbladet.

VORDINGBORG
Mandage den 7., 14., 21. og 28. september kl. 18.45: Bankospil. Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30.

Torsdag den 3. september kl. 13.30-16.00: Banko. Medbring pakke til ca. kr. 25. Plader kr. 5. Der serveres kaffe/
te og kage. Pris for tilmelding kr. 50 for medlemmer, kr. 75
for ikke-medlemmer. Tilmelding senest mandag den 24. 8.
kl. 12. Tilmelding til Svend, tlf. 21 22 20 55, eller Jytte, tlf.
40 35 11 02.

ODENSE
Søndag den 21. juni kl. 12.30-17.30 på Tarup Gamle Præstegård: Afslutnings- og grillfest. Pris kr. 150. Tilmelding
nødvendig senest 15. 6. Der vil være mulighed for kørsel.
Medbragte gæster er velkomne.
Der er bindende tilmelding til alle arrangementer. Tilmelding skal ske senest mandagen før, da maden skal bestilles,
til Susanne, tlf. 61 31 35 75 eller Jørn, tlf. 30 13 85 95 ved
klubaften. Til øvrige arrangementer kan der også ringes til
Annette, tlf. 30 25 22 71.

Vidste du, at webshoppen
sælger fx regnslag
og hudplejeprodukter?
Gå ind på
www.danskhandicapforbund.dk

ODSHERRED
Fredag den 24. juli kl. 20.00-23.00, Pottegården, Lyngvej
73 i Højby: Lars Lilholt friluftskoncert. Portene åbnes kl.
19. Mulighed for at købe pølser og drikkevarer. Bemærk:
Lille toiletrum med 90 cm friplads ved siden af et lavt WC
uden armstøtter. Pris endnu ikke fastlagt. Hjælper er gratis
med ledsagerkort. Kørsel for egen regning, og der købes
selv billetter. Tilmelding senest den 1.7. til Lena, tlf. 59 65
95 86, mail: lena.nielsen@c.dk, eller Peter, tlf. 59 93 12
34, mail: ptl@nyka.dk.

SKIVE/VIBORG
Tirsdag den 1. september kl. 18.00 i Bowl'n Fun, Sdr.
Boulevard 13 i Skive: Bowling og spisning. Pris kr. 200. Ikke
medlemmer kr. 225. Børn pris kr. 75. Drikkevarer for egen
regning. Tilmelding senest 24.8 til Lis Mortensen, tlf. 24 82
56 31

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 3. august: Bankospil med spisning. Medbring
gerne en ven eller veninde og spil gerne på egne bankoplader. To stk. smørrebrød med kaffe/te og en småkage
pris kr. 45. Bindende til- og afmelding senest den 27. 6.
Lørdag den 7. september: Spisning på Benløse Kro. Stegt
flæsk med persillesovs, pris kr. 145. Bindende til- og afmelding senest den 31. 8.
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AMPUTATIONSKREDSEN
i Dansk Handicap Forbund har holdt
generalforsamling 9. maj 2015.
TIL BESTYRELSEN BLEV VALGT:
Annelise Hansen: Formand
Anja Bærentsen: Næstformand
Jens Arentoft: Kasserer
Karin Bregendal: Sekretær
Palle Toft Hansen: Bestyrelsesmedlem
Solveig Hansen: Bestyrelsesmedlem
Birgith Stenderup: Bestyrelsesmedlem
Nellie Finch: 1. suppleant
Ove Knudsen: 2. suppleant

Læs mere om Amputationskredsen på
http://danskhandicapforbund.dk/afdelinger/
amputationskredsen

Smarte
inkontinens
underbukser
Bukserne er
egnet til let
dag-inkontinens
og kan suge et
uheld eller to.
De kan vaskes
på 60 grader.

gsånd
o
Nul mæ
ti

www.dryandcool.dk
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Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT
75 MTA automat/manuel. Sølv metallak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/
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kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge
(i depot - 500 kr. ved afhentning). El
sidespejle.
El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol beANNONCER

REJSER

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig

Tyrkiet

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

7. – 14. september

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

-

REJSER

Danmark/ Bechs Hotel i Tarm

AMSTERDAM, HOLLAND

10.
15. august
27.–april
– 2. maj

Bornholms afdeling arrangerer en busrejse til Bechs Hotel
i Tarm. Afrejse fra Rønne den 10. 8. kl. 06.30 til Ystad, hvor
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
KRO
en liftbus holder
og venter. Der vil være tur til Fanø,
Ring17.
–
23.
august
købing og Varde, hvor minibyen skal besøges.

Korsør/Skælskør
afdeling
arrangerer
6 dages
Hjemrejse fra Ystad
kl. 18.30
med ankomst
til ferierejse
Rønne kl. til

Slukefter
Kro i Vojens.
19.50. Nærmere
oplysninger fås hos Lis Schou, tlf. 20 41 43
04/56
954.475
41 04.
Pris kr.
kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre

REJSER

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 875. Harzen
Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.

AMSTERDAM, HOLLAND

Der vil være
hjælpere
17.
–april
20. august
27.
– 2.med.
maj Tilmelding skal ske til Kirsten

Rønhoff
tlf. 58 arrangerer
19 60 79 senest
dentur
1.5.til Harzen
Slagelse/Hansen,
Sorø afdeling
fire dages
med bus fra Egons Turistfart. Pris kr. 3.998.
Bindende til – og afmelding senest den 20. juni.
Kontakt afdelingen.

Lofthejsesystemer –
40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
Guldmann – sælges.
ANNONCER
– To stk. komplette
INVALIDEBIL SÆLGES
RABATORDNINGER:
med skinner
Invalidebil sælges grundet dødsfald.

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund

Thisted afdeling arrangerer rejse til Side i Tyrkiet.
Pris kr. 5.700, all inklusive. Tilmelding til Laila Toftdal,
tlf. 51 31 58 51.

-
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Brug for hjælp
til din BPA ordning?
Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og

Slukefter Kro i Vojens.

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

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
E-Drive, indbygget motor i hjulet, styret
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Sportster A/S, har i
næsten 30 år haft
Danmarks bedste kvalitet
af 3- og 4-hjulede Elscootere
inklusive 3 forskellige modeller
af Golf-scootere.
Bredt sortiment med hastighed op til 15 km/t.
samt rækkevidde op til 80 km. pr. opladning
Gennemtestet kvalitet, der også kører om 10 år.
Serviceaftale muliggør 3 års reklamationsret.
Service på din bopæl og alle reservedele på lager.
Luksusmodeller med lang rækkevidde samt 38 cm.
store hjul, der sikrer stabilitet og muliggør kørsel i løst
underlag. Minibilen er naturligvis også med store hjul.
Ring efter brochure eller se den på hjemmesiden.
Fremvisning og afprøvning er naturligvis gratis og kan foregå hjemme hos dig.

SPORTSTER A/S Tlf.: 97 11 68 46
www.sportster.dk - info@sportster.dk
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DANSK HANDICAP FORBUNDS SPECIALKREDSE
Dansk Handicap Forbund har fire specialkredse, der hver
især varetager specielle interesser blandt medlemmer
af Dansk Handicap Forbund. De fire kredse er:

RYK – RYGMARVSSKADEDE I DANMARK er en specialkreds af og for mennesker med rygmarvsskade, deres
pårørende og alle andre interesserede.
Som medlem får du bl.a:
- RYK! magasin fire gange årligt,
- medlemsrabat på RYKs mange arrangementer,

RABATORDNINGER:
Rustbehandling til bilen
Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 15% rabat på
rustbeskyttelse af bilen til medlemmer 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.mercasolantirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på tlf. 49 19 40
63 eller mail mercasol@live.dk.

- indflydelse på RYKs sundhedspolitiske arbejde.
Læs mere på ryk.dk eller kontakt formand Torben Bach
Holm, tlf. 24 25 99 35 mail torben@bachholm.dk

I UNGDOMSKREDSEN møder du andre unge med et
handicap og med samme udfordringer i hverdagen. Gennem kurser og lokale aktiviteter dannes stærke netværk
og venskaber. Ungdomskredsen er for alle medlemmer
mellem 14 – 35 år.
Vores aktiviteter er både lokale og landsdækkende og
består fx af hyggelige cafeaftener og weekendkurser. Du
kan selv få indflydelse på UKs aktiviteter, og har du gode
ideer, eller kunne du tænke dig at være med til at planlægge aktiviteter, så kontakt os meget gerne.

Rabat på osteopati-behandling
Osteopat Olivar Frederiksen behandler mennesker for
blandt andet smerter i bevægelsesapparatet. Osteopati
er en behandlingsform, som arbejder med kroppens problemer og forsøger at skabe ligevægt i kroppen gennem
behandling med manipulation, fx tryk og stræk.
Olivar Frederiksen har klinik i Hellerup nord for
København, og medlemmer af Dansk Handicap Forbund får
20 % rabat på behandling. Læs mere om behandlingen og
klinikken på www.osteopatibehandling.dk.

Som medlem modtager du NUTIDENS UNGE – landets
eneste magasin for unge med et handicap.

BLIV

MEDLEM

Læs mere på hjemmesiden www.ungdomskredsen.dk og
på facebook www.facebook.com/ungdomskredsen

AF

FORÆLDREKREDSEN samler forældre, der har børn
med handicap, og har til formål at skabe kontakt mellem
ligestillede forældre og børn og sikre rettigheder for
børn med handicap.

HANDICAP

FORBUND

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

Pris pr. pers. ved 2 pers. i delt værelse

Tlf.: 6253 2406
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BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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

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

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

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

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

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

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

✁
Kontingent 2015
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

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

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du en indmeldingsblanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket: http://danskhandicapforbund.dk/fakta/stoet_os/bliv_medlem/tilmeld_dig_her/

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

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

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

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

Oplys desuden, om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.
	Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

310 kr.
465 kr.

KOM STÆRK
TILBAGE
EFTER
SYGDOM
Ring og hør om
mulighederne
på 76 82 33 33

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder omsorgsfuld,
nærværende og individuel genoptræning på et højt fagligt
niveau. Efter eksempelvis;
Operation eller skade i bevægeapparatet
Cancer
Hjerteoperation
Hjerneskade
Vi er klar til at modtage dig. Så ring, hør nærmere og bestil et ophold
allerede i dag og få en fantastisk genoptræning i helt unikke omgivelser.

www.vejlefjord.dk
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ARBEJDSMARKED

Af Mads Stampe Illustration: Niels Poulsen

Netværket er ekstra
vigtigt, når man vil ind på
arbejdsmarkedet, og man
har et handicap, mener
journalist Asger Krebs.
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Arbejdsmarkedets usynlige
barrierer kortlagt
I et nyt projekt har Dansk Handicap Forbund forsøgt at belyse nogle af de barrierer, der
findes, for at mennesker med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet

A

SGER KREBS ER journalist, og så har han to
arme, der ikke ligner de fleste andres. Den venstre arm har ingen albue, og hånden har kun tre
fingre. Den højre arm er cirka halvt så lang som
den venstre, og også her har hånden kun tre fingre.
Asger arbejder som skrivende journalist på Helsingør
Dagblad, og han oplever ikke, at hans handicap har begrænset ham i forhold til at få job de steder, han gerne
ville. Han skriver lige så hurtigt og fejlfrit som sine
kollegaer, om end han ikke bruger det klassiske ti-fingersystem, som de fleste andre journalister formentlig
sværger til.

Det vigtige netværk
Alligevel har Asger Krebs en helt klar fornemmelse af, at
han ikke ville have klaret livet på arbejdsmarkedet helt
så smertefrit, hvis ikke han havde haft et godt netværk
og nogle venner, der kunne anbefale ham forskellige
steder.
”Jeg er overbevist om, at ens netværk er ekstravigtigt,
når man har et handicap og skal have job. Jeg tror, det
er vigtigt med det ekstra forspring, som ens netværk
kan give en før en eventuel samtale,” fortæller han til
Handicap-nyt.
Dermed bekræfter han nogle af de pointer, der er
kommet frem i en ny analyse, som Dansk Handicap Forbund har udarbejdet på baggrund af interviews med 24
arbejdsgivere og arbejdstagere med handicap.

De svære barrierer
Selvom det aldrig har været oplevet som et problem af
Asger Krebs, at han har et handicap, så taler statistikkerne sit tydelige sprog: Mennesker med handicap er markant underrepræsenteret i beskæftigelsesstatistikkerne
i forhold til mennesker uden handicap. Faktisk har mennesker med handicap ligget omkring 30 procentpoint
lavere end mennesker uden handicap, når man ser på
andelen af beskæftigede over en årrække. Det viser tal
fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Med analysen forsøger Dansk Handicap Forbund at
bringe ny viden på bordet, som kan være med til at

bringe nogle af de mennesker, der står ufrivilligt uden
for arbejdsmarkedet, tilbage i job.
Helt overordnet peger analysen på tre barrierer,
der gør det sværere for mennesker med handicap at
komme ind på arbejdsmarkedet. De er: fysiske barrierer,
mentale barrierer og strukturelle barrierer.
De fysiske barrierer dækker fx over den fysiske indretning af arbejdspladsen, og her tegner der sig et billede af, at selvom arbejdsgiverne er villige til at udbedre
de fysiske rammer, så vil det først ske i det øjeblik, den
rette medarbejder dukker op.

Det vigtige møde
Derudover beskriver analysen en række tendenser, der
peger på, at mentale barrierer i form af fordomme og
uvidenhed hos både arbejdsgivere og arbejdstagere ser
ud til at have betydning for mennesker med handicap
og deres adgang til arbejdsmarkedet. For at imødekomme disse barrierer peger både arbejdsgivere og
arbejdstagere på muligheden for at mødes tidligt i et
jobsøgningsforløb.
Selvom Asger Krebs stort set kun har positive oplevelser i forhold til arbejdsgiveres imødekommenhed i
forhold til hans handicap, så kan han sagtens se, at en
mulighed for at mødes tidligt i forløbet kunne være
gavnligt.
”Jeg har valgt altid selv at tage mit handicap op for at
modvirke fordomme. Jeg tror, det handler om at være
proaktiv, og min oplevelse er, at når det første møde er
overstået, så kører det derfra,” konstaterer han.

Langtidsholdbar viden
Dansk Handicap Forbunds analyse skal indgå i et større
projekt, som forbundet håber, vil blive en realitet i løbet af efteråret.
”Arbejdsmarkedsprojektet har det erklærede mål at
få flere mennesker med bevægelseshandicap ud på arbejdsmarkedet, men det er også meningen, at det skal
bibringe ny og langtidsholdbar viden, som arbejdsmarkedets parter kan have gavn af i de næste mange år,”
siger direktør i Dansk Handicap Forbund Jens Bouet. n
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RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerckhoffs Foto: Colourbox

Sagerne vundet!
Dansk Handicap Forbunds rådgivning hjælper medlemmerne med at få den hjælp og
støtte, som kommunerne skal yde til borgere med handicap. De tre seneste vundne
sager handler om boligændring, bevilling af støtte til bil og kontanthjælp

Ret til boligændring
Et medlem fik afslag på boligændring med henvisning til økonomi.
Kommunen henviste til, at den ved
bekostelige ombygninger skal undersøge, om en mere hensigtsmæssig løsning kan være en flytning og
henviste derpå medlemmet til at
søge en ældrebolig.
Dansk Handicap Forbund gik ind
i sagen. At afvise en boligændring
og henvise til flytning er en indgribende afgørelse i en borgers liv,
som dermed tvinges bort fra sit
hjem og vante omgivelser. Vores
medlem har en fysisk funktionsnedsættelse – bl.a. en benamputation, og lever sammen med sin
ægtefælle i et hus, de er meget
glade for at bo i. De nødvendige
ændringer af boligen var beskedne,
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og en afgørelse om at søge en
anden bolig var efter forbundets
vurdering, ude af proportioner og
savnede lovhjemmel.
Ankestyrelsen har efterfølgende
gjort gældende, at sagen ikke var
tilstrækkeligt oplyst. Når kommunen foretager et skøn, så skal sagen
være fuldt oplyst. Det betyder, at
alle detaljer omkring borgerens
funktionsevne i hjemmet skal være
undersøgt – ligesom prisen på de
nødvendige ændringer skal være
grundigt undersøgt. Det skal samtidig være tydeligt i afgørelsen,
hvilke kriterier kommunen har
baseret sit skøn på. I den konkrete
sag medførte genvurderingen, at
medlemmet fik bevilget de nødvendige boligændringer og tillige
refundering af udgifterne til de

boligændringer, som medlemmet i
mellemtiden havde været nødsaget
til iværksætte for at kunne få hverdagen til at hænge sammen.

Medlem havde ret
til handicapbil
Et medlem fik afslag fra sin kommune på støtte til køb af bil. Medlemmet har voldsomme følger af
en diskusprolaps, som medfører,
at gangdistancen er begrænset til
400-500 meter ved hjælp af to
krykkestokke. Gang medfører voldsomme og tiltagende smerter, og
fra lægelig side var det bekræftet,
at benyttelse af offentlig transport
er forbundet med stort besvær. Vores medlem har tidligere været beskæftiget som klejnsmed og er ikke
længere i stand til at udføre fysisk

arbejde. Derfor er han nu i gang
med en boglig uddannelse, som
sigter imod at opnå selvforsørgelse.
Dansk Handicap Forbund var
uenig i kommunens afslag, da det
ikke vil være muligt for vores medlem at gennemføre sin uddannelse,
hvis han skal benytte offentlig
transport, som kræver mange skift.
Resultatet vil være store smerter,
som vil betyde, at det ikke vil være
praktisk muligt for ham at gennemføre sin uddannelse, som skal
hjælpe ham videre og muliggøre et
fremtidigt job.
Det fremgår tydeligt af bilbekendtgørelsen, at der, på trods af
en længere gangdistance, kan tages
hensyn til et skånebehov, hvis det fx
er betinget af behovet for at kunne
følge og gennemføre en uddannelse.
Ankestyrelsen har efter klagesagen ændret kommunens afgørelse.
Vores medlem er berettiget til

bilstøtte, som kommunen er blevet
bedt om at sætte i værk.

Kommunen måtte ikke
tilbageholde kontanthjælp
Et medlem har med Dansk Handicap Forbunds hjælp fået medhold i,
at kommunen på grund af mangelfuld partshøring ikke måtte tilbageholde hans kontanthjælp.
Medlemmet kontaktede os, fordi
kommunen havde truffet afgørelse
om at tilbageholde hans kontanthjælp. Medlemmet er vurderet ’aktivitetsparat’ efter bestemmelserne
om kontanthjælp og havde ifølge
kommunen ikke overholdt aftaler
om at deltage i et møde hos kommunen om aktivering. Kommunen
henviste til, at de havde partshørt
vores medlem om dette, men ikke
havde fået svar.
Medlemmet oplyste over for
forbundet, at han ikke havde mod-

taget en partshøring og heller ikke
de telefonsvarerbeskeder, som
kommunen anførte at have indtalt
på medlemmets telefon. Forbundet
kunne samtidig regne ud, at de
breve kommunen havde sendt, hvis
de var modtaget, ikke ville have
givet medlemmet den påkrævede
svarfrist. Forbundet fandt ikke, at
forvaltningslovens bestemmelser
om partshøring var overholdt, hvorfor afgørelsen derfor var ugyldig.
Ankestyrelsen har givet medlemmet medhold. Kommunen kan ikke
henvise til, at de har sendt breve
eller forsøgt at lægge beskeder på
en telefonsvarer. Kommunen kendte medlemmets bopælsadresse og
har ved en så indgribende sanktion
en forpligtelse til at sikre, at borgeren har modtaget partshøringen
– om nødvendig ved at møde op
på bopælen eller andet kendt opholdssted. n

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

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

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

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

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

• Mere

• Omsorg
end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848

E-MAIL

Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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FORÆLDREBETALING

Af Jeppe Kerckhoffs Foto: Colourbox

Århus kommune taber
sag om forældrebetaling
En sag fra Århus om forældrebetaling til institutioner for børn med handicap blev
vundet af forældrene. Sagen viser, at der er grænser for, hvor langt kommuner kan
gå i forsøget på at spare på handicapområdet

D

ET ER INDISKUTABELT, at
kommunerne har selvstyre. Det kommunale selvstyre er rodfæstet både i
grundloven og ved tiltrædelse af
internationale konventioner samt
dansk lov igennem den kommunale
styrelseslov. Staten sætter en rammelovgivning, som kommunerne
skal efterleve, men det er op til
kommunerne at fastsætte niveauerne for service og tilrettelægge,
hvordan hjælpen efter fx serviceloven skal tilrettelægges. Fra tid til
anden dukker der sager op, som
viser, at kommunerne nogle gange
går for langt, men også at der er
grænser for, hvor langt de kan gå.

Århusforældre
blev ramt hårdt
For et stykke tid siden begyndte
Århus kommune at opkræve betaling fra familier, som var nødsaget
til at anbringe deres børn med
indgribende handicap uden for
hjemmet. I betalingsbekendtgørelsen fremgår det, at forældrene kan
friholdes fra betaling, hvis der er
et behandlings- og udviklingssigte
med anbringelsen. Kommunes
egen fortolkning medførte, at en
række familier modtog identiske
afgørelser om, at deres barn ikke
havde noget udviklingspotentiale,
og at forældrene skulle betale op
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imod 5.000 kr. hver måned for at
have deres børn anbragt. Beløb,
som for nogle familier ville betyde,
at deres privatøkonomi ville bryde
sammen.
Det er en af de sværeste beslutninger for forældre til børn med
handicap at lade sit barn anbringe,
og afgørelserne forekom absurde.
Det ligger ligefor at spørge sig selv,
hvordan så mange børn med et
slag blev vurderet til ikke at kunne
udvikle sig. Udvikling er en relativ
størrelse, og for de fleste vil det
være muligt at opnå udvikling, om
end det kan være i små skridt. Det
er også den tilgang, institutionerne
har i deres arbejde.
Sagen medførte stor opmærksomhed i medierne, og to konkrete
prøvesager viste, at Århus Kommune var ude på dybt vand. Der var
udviklingspotentiale for de berørte
børn, og afgørelserne blev omstødt.
Resultatet blev, at Århus Kommune
skal genoptage alle lignende sager,
og forsøget på at presse en stor del
af betalingen over på forældrene
måtte droppes.

Hold skarpt øje
med kommunerne
Sagerne fra Århus Kommune er
meget triste, fordi en række hårdt
prøvede familier måtte leve i usikkerhed og have økonomiske spe-

kulationer. Og det var et hårdt slag
for dem at læse, at deres barn var
uden udviklingsmuligheder – et
faktum, som fra flere sider er blevet kaldt stærkt uetisk.
Men familierne gjorde det rigtige.
De gik sammen og gjorde opmærksom på problemet dels ved at prøve deres sager i Ankestyrelsen og
dels gennem borgermøder, organisationer og i medierne. Desværre
er sagen ikke enestående.
I Dansk Handicap Forbund har vi
kendskab til andre tilfælde, hvor
kommuner træffer påfaldende ens
afgørelser, som resulterer i, at borgernes vilkår bliver forringet. Derfor er det vigtigt, at man rådfører
sig med andre i samme situation
fx i en handicaporganisation. Det
måske vigtigste princip, man skal
være opmærksom på, er princippet
om, at enhver borger har ret til en
konkret og individuel vurdering af
sin sag. I det øjeblik flere modtager
afgørelser, som ligner hinanden,
er der grund til at reagere. Der er
nemlig grænser for kommunernes adgang til at jonglere med
borgernes støttemuligheder, og
påfaldende ens afgørelser i negativ
retning er ofte et tegn på, at kommunen er på vej til at træde uden
for den ramme, den skal arbejde
indenfor. n
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ØNSKER

Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Ønsker til
den nye
regering

Efter folketingsvalget har vi en ny regering i Danmark.
Forbundets politiske udvalg har nogle visioner for,
hvordan handicappolitiken skal udvikle sig i de kommende år

I

LØBET AF DE sidste fire år har mennesker med handicap i Danmark skulle stå model til meget. Flere
reformer har presset vores medlemmer ganske hårdt,
og praksis er blevet påvirket af, at der har været fokuseret meget kraftigt på økonomi.
Når den nye regering påbegynder sit arbejde, så ønsker de politiske udvalg i Dansk Handicap Forbund at
holde regeringen fast på de grundlæggende handicappolitiske principper, såsom ligestilling, kompensation,
solidaritet og sektoransvarlighed.
Principperne er den base, som lovgivningen bygger på,
og som udstikker en kurs for handicappolitikken. Principperne er et barometer, som kan anvendes til at måle, om
vi bevæger os i den rigtige retning. Og derfor er det betænkeligt, når de pludselig synes at glide i baggrunden
– fx når man i et lovforslag om ændring af serviceloven
stort set ikke nævner kompensationsprincippet, og når
man over en bred kam kan konstatere, at ligestilling i
praksis synes at være erstattet af et princip om, at lidt
hjælp er bedre end ingen hjælp.
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Forbundets politiske udvalg har den opfattelse, at FN’s
handicapkonvention forpligter Danmark til at fastholde
og udvikle handicappolitiken – herunder også at indføre
et forbud imod diskrimination på grund af handicap
(uden for arbejdsmarkedet). Derfor ønsker vi os brændende af den nye regering, at den vil cementere principperne og gå i dialog med handicaporganisationerne om
en visionær handicappolitik, som handler om udvikling,
og at vi igen kan begynde at sætte nogle ambitiøse visioner og investere i ligestilling, så mennesker med handicap kan spille en aktiv rolle i samfundet.

En styrket servicelov
Vores appel til den nye regering er et ønske om, at man
ved udarbejdelsen af en ny servicelov vil inddrage os
i processen. Vi har intet imod regelforenklinger og nye
tilgange, men det skal ske på den rigtige måde. Vi ønsker
konstruktiv dialog, og regeringen skal huske på, at vi er
eksperter i at leve et liv med handicap, og hvis man ønsker en ny servicelov, som skal fungere, så skal brugerne

inddrages. Vi siger ja til en justering, men det skal være
en udvikling af loven, som vægter ligestilling, kompensation og retssikkerhed højt. Borgeren skal være i centrum
og skal ikke ’puttes i kasser’. En ændret lov må heller
ikke stille borgerne ringere, men skal sikre serviceloven
som det værktøj, der ikke alene giver et godt liv, men
også muliggør, at man kan bidrage aktivt med de evner,
man hver især har.

Høj kvalitet i beskæftigelsesindsatsen
På beskæftigelsesområdet ønsker vi, at man vil indgå i et
tæt samarbejde med handicaporganisationerne og andre
parter, når reformen om kort tid skal evalueres. Færre får
nu førtidspension og tilbydes i stedet resurseforløb. Men
at flytte mennesker med indgribende funktionsnedsættelser tættere på arbejdsmarkedet i reelle jobs er en
kompleks opgave, som kræver, at der afsættes tilstrækkeligt med midler til, at der kan skabes en individuel
indsats. Vi skal se på, om forløbene rent faktisk udvikler
borgerne – eller det blot bliver en ny parkeringsplads
for nogle, som burde tildeles førtidspension. Samtidig
vil vi have et fokus på, at udvikling kræver et sikkert
forsørgelsesgrundlag. Derfor er det afgørende, at politikerne kigger på niveauet for resurseforløbsydelsen, som
efter vores opfattelse er for lav til at sikre gode vilkår for

udvikling. Vi ønsker også et fokus på en styrket beskæftigelsesindsats, som kan sikre det rette match imellem
virksomheder og borger. Det kræver nytænkning, og det
kræver investeringer, fx i beskæftigelsesindsatser, der er
forankret i det civile samfund.

Ligestilling i forhold til tilgængelighed
En af de grundlæggende forudsætninger for, at vores
medlemmer kan leve et selvstændigt og aktivt liv, er, at
tilgængeligheden til bygninger og i det offentlige rum er
i orden. Vi ønsker for det første, at den nye regering vil
sikre, at det nuværende bygningsreglement bliver overholdt, og dernæst at der indbydes til forhandlinger om,
hvordan det kan opgraderes. Bare et enkelt eksempel
kunne være, at tilgængelighed betyder tilgængelighed
på lige fod med andre, at vi skal have ret til at kunne
benytte hovedindgangen og ikke forskellige uværdige
alternative adgangsveje, og der mangler en revision af
gældende elevatorkrav. Vi mener også, tiden er kommet til at få gjort den offentlige transport tilgængelig for
mennesker med handicap. Hvis regeringen vil tage princippet om ligestilling alvorligt, så er adgangen til den offentlige transport en rettighed, som vi skal kunne nyde.
Det halter desværre fortsat – både i busser og tog landet
over, og det er på tide at få gjort noget ved det. n
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SLOTTE OG PARKER

Af Bente Rødsgaard

Besøg
tilgængelige
slotte og parker
Hvis du godt kan lide kongeslotte og slotsparker,
så er det muligt at besøge flere af dem i kørestol
– også Amalienborg, som rummer et museum

D

Foto: Thomas Rahbek

ET DANSKE MONARKI er blandt de ældste i verden. Kongehuset kan
føre sin historie tilbage til Gorm den Gamle ca. 958. En så lang historie har sat spor i landet i form af slotte og parker. En del af dem
er tilgængelige for alle. Handicap-nyt har fundet nogle steder, som
er en udflugt værd.

FREDENSBORG SLOT
Fredensborg Slot blev bygget som
jagtslot for Frederik 4. og ligger i Nordsjælland. Det blev indviet i 1722 og
er senere ombygget. Efter Dronning
Juliane Maries død i 1796 blev slottet
sjældent brugt, indtil Christian 9. og
Dronning Louise begyndte at bruge det
i 1880erne. I dag benytter Regentparret slottet tre måneder om foråret og
tre måneder om efteråret. Slotshaven
er genskabt i sine oprindelige træk, og
man kan se 68 sandstensfigurer, som
forestiller norske og færøske bønder
og fiskere. Man kan komme på guidede
ture i sommermånederne, hvor man
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ser Orangeriet, noget af slottet og kan
købe planter efter rundvisningen. Selve
Parken har offentlig adgang og ses evt.
uden rundvisning. Dog skal man være
opmærksom på, at parken er en smule
kuperet, og der er brosten ved slottet.
Man kan få lov til at køre med bil helt
hen til billetsalget, hvis man har kontaktet slottet på fredensborg@slke.dk
en dags tid før sit besøg.
På www.slke.dk kan du under Fredensborg Slothave læse mere og evt.
printe et kort af haven. Der er også et
handicaptoilet. Slottet kan også kontaktes på tlf. 33 40 31 87.

AMALIENBORG
Amalienborg i København er Regentparrets residens og består af
fire palæer, som blev opført i årene
1750 – 1760 som boliger til fire
adelsfamilier. Siden 1794 har Amalienborg været kongelig residens,
det skete efter Christiansborg Slot
brændte i februar 1794. I et af palæerne findes museet ”Kongernes
samling”, hvor man kan se en lang
række klenodier og diverse kongers
arbejdsværelser samt skiftende udstillinger med fx dragter eller skulpturer. Kørestolsbrugere har adgang
til museet ved hjælp af trappelift og
elevator. Det er muligt at låne en kørestol. Museet har handicaptoilet.
Læs mere på http://www.
kongernessamling.dk/amalienborg/
eller tlf. 33 12 21 86.

Fotos: Styrelsen for Slotte
og Kulturejendomme

Foto: Thomas Rahbek
Fotos: Peter Nørby

Foto: Thomas Rahbek

Foto: Kira Krois Ursem

FREDERIKSBORG SLOT

CHRISTIANSBORG SLOT
Det tredje og nuværende Christiansborg
er opført 1907-28. Folketinget råder over
de fleste af slottets lokaler, men også
Statsministeriet og Højesteret har til huse
her. Desuden er store dele af slottet stillet
til rådighed for Kongehuset, og mange af
Dronningens officielle gøremål foregår her.
Det er muligt at besøge slottet også for
kørestolsbrugere og fx se de kongelige repræsentationslokaler og Riddersalen med
kunstneren Bjørn Nørgaards gobeliner.
Riddersalen danner rammen om kongelige
aftenselskaber og gallamiddage ved statsbesøg. Du kan også besøge de kongelige
stalde, som rummer de heste og kareter,
som kongehuset bruger til karetkørsel ved
særlige lejligheder. Kørestols- og rollatorbrugere bedes kontakte Slotsforvaltningen
inden besøget, så personalet kan hjælpe,
idet man både skal benytte elevatorer og
lifte for at komme omkring. Det er også
muligt at låne en kørestol. Ruinerne under
Christiansborg kan også besøges.
Læs mere http://www.christiansborg.
dk/planlaeg-besoeg/ eller kontakt slottet
tlf. 33 92 64 92.

Frederiksborg Slot ligger midt i Hillerød. Slottet blev opført af Christian
4. i 1600-tallet som Nordens største
renæssanceanlæg. Siden 1878 har slottet været et nationalhistorisk museum,
og det tilhører et af de få slotte, hvor
kørestolsbrugere kan være med de fleste
steder undtagen Riddersalen, hvor der
er trin. Brosten slipper man heller ikke
for. Men når man først er kommet ind, er
der store oplevelser for alle, der går op i
Danmarkshistorien. Museet rummer en
stor samling af portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri, og der er
skiftende udstillinger.
Der er to parkeringsbåse for handicapbiler i Ydre Slotsgård. Efter aftale
er det muligt at blive sat af ved slottets
indgang. Slottet har elevator til alle etager, og der er et handicaptoilet. Tæt ved
slottet er spisestedet Leonora, som også
er tilgængeligt.
Slotshaven består af to meget forskellige haveanlæg. Den ene del er en
symmetrisk barokhave, og den anden del
er en landskabshave med fritvoksende
skovpartier, store græsflader, søer, vandløb og snoede stier.
Læs mere om museet og slotshaven
på www.dnm.dk eller tlf. 48 26 04 39.
Spisestedet Leonora kan kontaktes på tlf.
48 26 75 16 eller www.leonora.dk
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KORSBÆK

Af Bente Rødsgaard og Vibeke Baden Laursen. Foto: Maranke de Vos

Korsbæk
på Bakken
Handicap-nyt har besøgt kulissebyen Korsbæk,
som er kendt fra tv-serien Matador. En by med
indbyggede dilemmaer

K

ORSBÆK PÅ BAKKEN er en
kulisseby, som genskaber
og digter videre på nogle af
de interiører, som findes i
tv-serien Matador. Det er muligt at
komme på rundvisning, og man kan
spise i interiørerne, som fungerer
som restauranter.

Butikker
Handicap-nyt får en rundtur
sammen med marketings
koordinator Jeanett Rytter. Hun
fremviser slagterbutikken, bageren
og en souvenirbutik, som dog ikke
optræder i serien, men er opfundet
til lejligheden. Vibeke, som bruger
elkørestol, kan sagtens komme
omkring i butikkerne, som er holdt i
1930er stil. I Korsbækbutikken kan
man købe Matadorserien, diverse

T-shirts og bøger, som relaterer sig
til forfatteren Lise Nørgaard, som
står bag tv serien. ”Vi håber at kunne få enkelte effekter fra produktionen fx kostumer, som vi kan udstille
i souvenirbutikken. Vi har også en
skuespillerstab på 12 personer,
som på skift spiller otte personer
fra serien,” siger Jeanett Rytter.
Og det oplever vi da også, og
vi benytter lejligheden til at få et
fotografi af frk. Friis, som er meget
begejstret for Vibekes kørestol, og
hun mener, at sådan en elektrificeret udgave kunne være noget for
hendes tante Møghe!

Totaloplevelser
på restauranterne
Brugere af manuelle kørestole kan
være med overalt. Elkørestols-

brugere kan være med de fleste
steder. Begrænsningen skyldes, at
man genskaber den måde, som huse var indrettet på i 1920erne og
1930erne. Elkørestolsbrugere kan
derfor ikke spise på den restaurant,
der består af bankdirektør Varnæs'
hjem. Det skyldes brandmyndighederne, da adgangen forgår via en
speciallift, som er både trappe og
lift. ”Katrines Hus” er også utilgængeligt. Men Jernbane Restauranten,
Postgaarden og baren i Skjerns
Magasin kan godt besøges samt
butikkerne.
Vi besøger restauranten ”Lauras
kælder”, og Vibeke kommer derned med en lukket lift. Hvis man
spiser i Lauras kælder, er det en
totaloplevelse, ”Laura” laver maden, og mens man spiser, kommer
flere af skuespillerne forbi fx hr. og
fru Varnæs, som lige skal tale med
Laura osv. Det samme koncept er i
bankdirektør Varnæs' hjem. Der er
ingen toiletter i husene, men der er
handicaptoiletter i Korsbæk.
På vores rundtur ser vi flere eksempler på, at besøgende tager fejl
af konceptet, for kan man gå ind
eller ej? Er det en restaurant eller
hvad? Det er ikke formidlet godt
nok til, at folk forstår det. Flere tror,
at det er et friluftsmuseum, hvor de
kan gå ud og ind.
Jeanett Rytter er godt klar over
problemet. ”Det arbejder vi på,
men hjemmesiden forklarer det
godt. Vi vil også gøre mere ud af at
informere kørestolsbrugere,” siger
Jeanett Rytter.

Gammel drøm

Frk. Friis er meget imponeret over Vibekes ”motoriserede
køretøj” Sådan et kunne hendes tante Møghe godt bruge.
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Hele ”Korsbækbyen” skyldes en
gammel drøm fra ejeren Torben
”Træsko” Petersens side, han ejer
også Cirkusrevyen. Han ville gerne
købe Matadorkulisserne i sin tid
af DR, men de var enten omskabt,
smidt ud eller på anden vis gået
til grunde. Så han måtte starte
fra bunden af med at skabe sit
Korsbæk.”Han har fået hjælp af

FAKTABOKS:
”Korsbæk på Bakken” er en ny del af
Dyrehavsbakken ved Klampenborg,
nord for København og er et 2.500 m2
oplevelsesområde, hvor Matador tv-seriens hjemby ”Korsbæk” er genopført.
Matador-serien på 24 afsnit blev vist på
DR i perioden 11. november 1978 til 2.
januar 1982.
Serien foregår i den fiktive provinsby
”Korsbæk” i mellemkrigstidens Danmark. Den starter i 1929 og slutter
efter besættelsen i 1947. Den handler
om de to familier Skjern og Varnæs, der,
Lauras køkken i den originale opsætning. Mange scener fra serien udspiller
sig her.

som serien udvikler sig, bekæmper hinanden indædt. Men ind imellem denne
hovedhandling skildres figurer fra alle
samfundslag.
Hovedforfatteren til Matador-serien er
journalisten Lise Nørgaard. Og selvom
hun ikke står bag projektet på Dyrehavsbakken, er hun taget med på råd
under opførelsen. ”Korsbæk på Bakken” er et restaurantkoncept bestående
af fem restauranter med hvert sit tema,
taget fra serien. De er opdelt i to temadele ”Restauranter” og ”Privaten”.
Ideen er, at du på de to restauranter

Det er muligt at få sig en forfriskning i beværtningen ved Skjerns magasin.
Dette er folkene bag ”Korsbæk på Bakken” egen opfindelse.

”Jernbane Restauranten” og ”Postgaarden” kan bestille bord eller komme
uanmeldt, mens du ”Hos Varnæs”, i

scenografer og regissører, og det hele er meget gennemført. Dygtige indkøbere har været på loppemarkeder og
købt de mange effekter fra datiden. Stole og stel i restauranterne er nyfremstillede, men i gammel stil. Det hele
for at give en totaloplevelse,” forklarer Jeanett Rytter.

By med indbyggede dilemmaer
Vibeke Baden Laursen synes, at meget er lykkedes
godt.”Men dilemmaet er, at man også genskaber fortidens
utilgængelighed, så elkørestolsbrugere ikke kan være
med overalt. Men der er tænkt over tilgængeligheden,
og med de rette informationer kan en afdeling godt tage
herud, få en rundvisning og fx spise på ”Hotel Postgården”, hvor der tit er underholdning,” konkluderer hun. ■

”Lauras Køkken” og på ”Katrines Gaard”
skal have følelsen af at blive inviteret
til privat selskab. Bakken udlåner gratis kørestole og rollatorer. Bestilles på
forhånd, tlf. 39 96 20 96. Mere information på hjemmesiden http://www.
korsbaek-bakken.dk/
I anledning af DR’s 90 års jubilæum i år
vises alle 24 afsnit af Matador på www.
dr.dk/tv/se/matador/matador-1-24
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STRANDEN

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Stranden
– en perle
og et samlingssted
Siden 1950erne har Stranden i Charlottenlund dannet ramme om uformelt medlemssamvær

Erik Dernau arbejder
med badebro og lift.

FAKTABOKS
”Stranden” ligger ud til

dicapegnede bygning. Van-

have fx børn og børnebørn

Øresund lidt nord for Kø-

førefonden har også støttet

eller et par venner med på

benhavn. I 1953 fik forbun-

Stranden. Man skal være

Stranden. Sæsonen er fra

det grunden af skibsreder

medlem af Dansk Handicap

1. april til 31. december.

A.P. Møller. I 1965 gav han

Forbund og derudover købe

Området bruges året rundt

forbundet midler til at for-

et strandkort, som koster

af de medlemmer, som er

doble arealet og opføre et

175 kr., for at kunne benyt-

vinterbadere. Stedet skal

klubhus. I 1995 gav sønnen

te Stranden. En nyhed i år er

kystsikres og forandres,

Mærsk Mc-Kinney Møller

et tillægskort til sit strand-

men intet om planerne er

3,75 mio. kr. i tilskud til at

kort, et gæstekort til 200

offentliggjort.

opføre den nuværende han-

kr. pr. sæson, så man kan
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I

LØBET AF FÅ timer har over 20
personer været på visit på Stranden her i starten af sæsonen.
Forpagter Allan Rask har sin 11.
sæson i restauranten og sammen
med sin thailandske hustru, sørger
han for, at medlemmerne kan spise
dansk mad og thaimad. ”Vores søn
er i kokkelære, og hvem ved, måske
får han et studiejob på Stranden,”
griner Allan.
Dansk smørrebrød er populært og
findes i to prisgrupper. Det er også
muligt at afholde selskaber, men
selvom en privat fest lægger beslag
på restauranten, så er servering
stadig mulig. Dog må gæster på de
dage spise udendørs, men der er et
telt, der giver læ for dårligt vejr, så
ingen behøver at gå forgæves.
Medbragt mad må dog kun spises
et sted udendørs, og drikkevarer
må ikke medtages.

Bodilstormen
– et voldsomt bekendtskab
Dagny Vilcke er 99 år og kan huske
dengang faciliteterne bestod af
en iskiosk og nogle træbarakker.
Hun bor i bebyggelsen Strandlund
tæt på Stranden. Bodilstormen og
oversvømmelsen i vinter har gjort
voldsomt indtryk. ”Vejene her omkring, hvor der normalt kører biler,
Bent Christoffersen og Annelise
Klinge nyder det gode samvær med
de andre medlemmer, som kommer
og går på Stranden.

var oversvømmede, og ænderne
svømmede på dem. 18 huse blev
totalskadede og er først nu klar
igen. Derfor er vi alle spændte på,
hvad der skal ske med området her,
det bliver spændende at følge med
i kystsikringen, ”siger hun, og hilser
pænt goddag til to venner fra København, som hun har inviteret på
visit i anledning af det gode vejr.
Bent Christoffersen har benyttet
Stranden siden 1995 først sammen med sin hustru, som havde et
handicap, og nu som enkemand.
”Jeg kan godt lide at komme her og
tale med de andre og forpagteren.
Selve området er så skønt lige ud
til vandet. Tidligere badede jeg også, men det gør jeg ikke længere,”
fortæller han.
Men det gør Annelise Klinge,
som også er kommet på Stranden i
mange år, hendes handicap er: ”Alder!” siger hun højt og griner. Hun
har netop været i bølgen blå og
nyder nu et stykke smørrebrød ved
et bord sammen med andre.
Kun et ankepunkt har gæsterne
ved bordet. De har på fornemmelsen, at mange sniger sig ind
uden at være medlemmer eller
have strandkort. Der mangler lidt
personale fra forbundet til opsyn,
synes de.
Alle glæder sig til, at der kommer kystsikring. Strandens dige er
for lavt til at kunne klare massive
vandstigninger. For nylig blev de
sække, der blev brugt som midlertidig kystsikring, fjernet, da voldsomme storme ikke optræder i sommermånederne. Bent Christoffersen, som ikke har noget handicap,
hjalp med. ”Og da jeg kom hjem,
havde jeg ingen problemer med at
nå gulvet med hænderne, det skete
helt af sig selv,” siger han, og alle
omkring ham ler.

Kunstner tegner
sten og træer
Drude Norel er 87 år bor i Charlottenlund og har et ben- og hof-

Drude Norel henter kaffe og kage
i restauranten.

tehandicap. Hun er kommet på
Stranden i 30 år. Hun er uddannet
tegner fra Kunstakademiet og har
udstillet mange gange i løbet af sit
liv fx på Charlottenborg. Hun har
tegnet sten og træer her fra Stranden, men også træer i Dyrehaven.
”Jeg nyder at kommer her. Jeg håber ikke, at der bliver fældet alt for
mange træer, og at mange planter
får lov til at overleve de ændringer,
der skal ske,” siger hun. Det er
eftermiddag, og hun har ikke spist
frokost, men det skal hun til og ser
begejstret på sin tallerken med
laks. Også hun nyder selskabet,
selvom flere hun kendte er døde,
og derfor håber hun, at der kommer nye brugere.

Liften er klar!
Ude på badebroen er der heftig aktivitet. Erik Dernau fra firmaet Handigear knokler med at opsætte både trappen ned til vandet og liften,
som i år kommer tidligt op. Liften
består af en sædestol på en stang,
som kan sænke en person med
handicap helt ned i vandet ved
hjælp af vandtryk. Dog leder liften
ikke længere 40 liter ferskvand ud
pr. tur, da tiden er løbet fra vandspild. ”Alt det, der var under vand,
var helt tæret. Saltvand er meget
hårdt ved alting, så alt er repareret, og vi har sørget for, at vandet
genbruges. Der er store planer herude, og måske skal man overveje
et andet system fx en personkran.
Jeg håber, at vi bliver taget med på
råd,” siger Erik Dernau. ■
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NYE SENGE

Af Mads Stampe Foto: Kristian Kristensen. www.fotovaerk.dk

Søde drømme i
sommerlandet
Sidste sommer fik Dansk Handicap Forbunds tre sommerhuse i Hals i Nordjylland et ansigtsløft med penslen
inde og ude. I samme ombæring blev der indgået en
aftale med det danske firma Care Relax, som leverede
helt nye senge til det ene af sommerhusene til glæde
for medlemmer og andre gæster.
Sengene kommer fra det hollandske firma FlowSleeping, som ifølge Care Relax sikrer en helt unik oplevelse,
når mørket falder på, og søvnen kalder.
”De fleste er vant til en eller anden standardseng,
som de sikkert sover fint i. De vil dog opdage, når de
ligger sig i sengen fra FlowSleeping, at en seng ikke
bare er en seng,” fortæller Morten Haungaard fra Care
Relax.
Det unikke ved de nye senge er, at de former sig efter
brugeren, og sengene kan justeres efter den person,
som sover i dem, hvilket for forbundets medlemmer kan
betyde en liggekomfort, som de ikke har oplevet før.

Flot design og showroom
Men selvom der er brugt mange kræfter på at udvikle
et produkt, der giver den bedst mulige liggekomfort for
brugeren, så er der ikke gået på kompromis med det
visuelle, som også blev bemærket af flere medlemmer
på sidste års Rehab Messe i København, hvor Care Relax
havde en stand ved siden af Dansk Handicap Forbund.
For interesserede, som ikke var på Rehab Messen
sidste år, oplyser Morten Haungaard, at firmaet åbner et
showroom i Huset Venture i Ballerup, hvor der vil være
rig mulighed for at se og afprøve sengene. ■

FAKTABOKS
Sommerhusene i Hals kan lejes af alle. Medlemmer
af Dansk Handicap Forbund har fortrinsret og får
særpris. Kontakt Ulla Ussing på tlf. 25 30 08 57 og
hør nærmere.
Se evt. en videofilm om husene på www.youtube.
com søg efter Dansk Handicap Forbund.
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DHF AKADEMIET

Af Mads Stampe

Hvad er en bisidder?
Alle har en lovfæstet ret til enten at
lade sig repræsentere af nogen ved en
fuldmagt eller få støtte fra en udenforstående i forbindelse med behandlingen af en personlig sag i kommunen.
Denne ret er lovfæstet i forvaltningslovens § 8.
En bisidder hos Dansk Handicap
Forbund (DHF) er en frivillig støtte, der
fungerer som sparringspartner før under
og efter mødet. Bisidderen er populært
sagt et ekstra sæt øjne og ører for den
person, der ønsker at gøre brug af det.
En bisidder må ikke blande sig i selve
sagsforløbet, og bisidderen taler ikke på
medlemmets vegne, men hjælper til at
sikre, at alt det vigtige bliver husket og
sagt og bidrager til at godt samarbejde
mellem borger og kommune. "Det får
vi rigtig gode tilbagemeldinger på fra
medlemmerne," siger rådgivningsleder i
Dansk Handicap Forbund Jeppe S.
Kerckhoffs.

”Det er vores erfaring, at man hurtigt
kan blive meget følelsesmæssigt involveret i sin egen sag, og derfor kan det
være svært at huske, hvad man skal
spørge om, eller hvad der bliver sagt.
En bisidder kan derfor være god at have
ved sin side,” konstaterer han.
I DHF har man en bisidderordning
bestående af frivillige kræfter, der er
klar til at støtte og hjælpe medlemmer,
hvis de ønsker det. Mere information om
bisidderordningen i forbundet fås via
hjemmesiden www.danskhandicapforbund.dk.

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

Handyflex

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af en
hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese eller andre
Handyflex
centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå funktion, frihed og
mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) hjælpemiddelsystemer
kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om dropfod, dropfod kombineret
med lårmuskelsvækkelse eller en paretisk hånd.
Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne
type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Naesborg A/S har indgået overenskomst med DE - en sikkerhed
for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på
telefon 5577 4466 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

5577 4466

Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

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

Myndighed • Værdighed • Solidaritet
Dropfodmdialock

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

Klik på og kør ... hvorhen du vil!

Dropfodmdialock

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

www.wayup.dk

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

VIRKSOMHEDSGUIDE

DSB
Handicapservice

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

Vi leverer over hele landet!

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

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

HANDI
ENGROS
OPKØBER AF BRUGTE HANDICAP BILER
Focus People er din partner, når du skal bruge hjælp i hverdagen.
Ved en BPA ordning overtager vi ansvaret som arbejdsgiver,
mens du fortsætter som arbejdsleder.
Vi tilbyder ekstra ydelser som støtte til MUS samtaler,
personalemøder, løsning af personaleproblemer,
annoncering efter og rekruttering af nye medarbejdere.

• Handi Engros er en mindre Virksomhed i en lille branche med få store
aktører, hvor vi bestemt ikke er de største, men vi brænder for vores
erhverv!
• Hos Handi Engros går vi op i de små ting.
• De ting der giver det lille extra som gør hele forskellen.
• Det er den forskel der gør at du som kunde skal vælge os.
• Vi har aftager til din bil i hele Europa, hvor bilen bliver genbrugt hos
ligestillet borger til det den er bygget til .
• Hos os er udgifterne holdt i det små for at kunne tilbyde vore kunder
den bedste markedspris.
• Gennem en år række har vi samarbejdet med stor set alle danske
kommuner og en stor part advokater.
OM HANDI ENGROS
Handi Engros er beliggende midt i jylland. Virksomheden er stiftet og
ejet af det daglige personale. Vi er landsdækkende . Er specialister i
at vurdere din bils værdi ubeset. Vi har arbejdet i bil export brancen
gennem 31 år

KONTAKT PER RYTHING LARSEN
MAIL: PER@HANDI-ENGROS.DK TELEFON +45 20304557
●

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555
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