Handicap
Nr. 2 | maj 2022

NYT

Kørestolsyoga har givet Mette
Vennerstrøm forståelse for sin krop
» H.C. Andersens Hus i Odense
er flot, men skuffer alligevel
» Sådan undgår du tryksår

PERSONKRANER
OG BADELIFTE

Til kørestolsbrugere og personer med bevægelseshandicap

PERSONKRANER

BADELIFTE

Personkran og badelift produceres og sælges af:
Bemi Smede & Maskinfabrik ApS
Rønhøjvej 8
DK-8300 Odder

Kontakt:
Jens Ole Simonsen
Tlf.: +45 30 32 80 77
jos@bemi.dk

Se video på vores hjemmeside:
www.bemi.dk

2

Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

Mette Vennerstrøm , side 46

CAMERA PRESSEFOTO: LÆRKE BECK JOHANSEN

20

H.C. Andersens Hus i Odense.

6 Hjulspind
13 Hvem er hvem i handicapråd?
Og hvorfor skal det være så besværligt
at finde dem? Handicap-nyt graver
fakta frem.
16 Set på Health & Rehab Scandinavia
2021
Handicap-nyt har set på diverse produkter.
19 Jens Bouets klumme
19 Modregning af pension hos
ægtefæller skal ophøre
20 H.C. Andersens Hus i Odense er
flot, men skuffer alligevel
Tilgængeligheden er ok, men høretelefonerne drillede.
25 Det sker i DHF
34 Det handler altid om mennesker
Det at leve med et handicap giver de
samme udfordringer, ligegyldigt hvor
i verden, man befinder sig. Handicap-nyt er på visit i Bolivia.
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

34

CAMERA LAURA HANSEN

Indhold

Med yoga finder jeg en balance i både min krop og i
mit sind, og jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis
er sådan for andre, men sådan er det for mig.

Møde i Bolivia.

38 Dansk Sportsfisker Forbund
kaster sig ind i arbejdet for
tilgængelige fiskepladser
Danmark skal have flere tilgængelige
fiskepladser, som bliver vedligeholdt.
40 Ny formand i Ungdomskredsen
Ann-Katrine Kviesgaard er ny formand
i Ungdomskredsen. Handicap-nyt taler
med hende om hendes visioner.
43 Kronik: Digital inklusion for alle
Kronikøren savner ansvarlighed, når
det gælder digitale løsninger.

50 Politisk fokus på BPA ordningen
Borgerstyret Personlig Assistance er
kommet på finansloven.
52 Den røde plet skal væk: Sådan
undgår du tryksår
Handicap-nyt har talt med overlæge
Rolf Jelnes og Flemming Nørring, der
gør alt for at undgå tryksår.
54 ”Ramp up” Island
Et privat initiativ har skabt 100 ramper
på under et år i Reykjavik. Nu er målet
1000 ramper.

44 Nyt til filmelskere
Se fx stumfilm gratis eller se historiske
film billigere med en kode.
46 Kørestolsyoga har givet Mette
Vennerstrøm forståelse for sin krop
Handicap-nyt taler med en yogalærer,
som er kørestolsbruger.
48 Hvem holder masken?
To norske forskere ser på inklusion i
skoler i Danmark og Norge.

Forside: Mette
Vennerstrøm er
kørestolsbruger og
yogalærer.
Foto: Laura
Hansen.

3

Rundt om dig
uanset hvor du er

Lasse
Skaber og ejer af

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
Tlf 2576 8384
4

Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

PENCIL-ALT SUSANNE OLSEN CAMERA GUA STUDIO | LEDER «

Mange holdt helt op med
at tale til mig…
Sådan lyder de gribende ord
fra et ungt menneske om
oplevelsen af at få en
funktionsnedsættelse
efter en operation.
Som person oplevede
hun at være den samme efter operationen,
men samtidigt oplevede hun, at omverdenen
ændrede sig. Folk, hun
mødte, så kørestolen før
hende, og det var et stort
chok for hende at opdage.
Hun var ganske uforberedt på omverdenens ændrede tilgang til hende, og det var virkelig en omvæltning for hende at
finde sin plads i den nye verden, samtidigt med at hun skulle
genfinde sig selv i sin nye tilværelse som kørestolsbruger.
Oplevelserne kommer fra Ungdomskredsens nye formand,
Ann-Katrine Kviesgaard, som portrætteres på side 40 her i
bladet.
Da jeg læste artiklen, blev jeg både berørt og indigneret,
fordi Ann-Katrines ord bringer mig direkte tilbage til det, vi
kæmpede for, da jeg i sin tid var en del af Ungdomskredsen.
Også dengang ønskede vi et opgør med de fordomme,
som mennesker med handicap mødes med, og vi satte alt ind
på at skabe opmærksomhed omkring vores sag og fortælle
verdenen, at (unge) mennesker jo naturligvis er som alle andre. Vi har drømme, talenter og visioner for samfundet, og vi
har en masse at bidrage med. Selvfølgelig.
Da jeg læste artiklen, blev jeg et kort øjeblik ramt af følelsen af, at vi slet ikke har flyttet os, for hvordan kan unge med
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handicap gå rundt med de samme følelser så mange år efter,
at jeg følte det samme?

Er der slet ikke sket nogen udvikling?
Mit svar må være, at jo der er sket meget, men det er ikke
det samme som, at vi er nået i mål. Langt fra. I forhold til
dengang, jeg var ung, har samfundet og mulighederne for
mennesker med handicap udviklet sig markant, og den virkelighed, Anne-Katrine og andre unge er en del af, er blevet
meget mere kompleks. Der stilles store krav, og der er nogle
meget store forventninger til mennesker om at skulle være
på en bestemt måde og leve op til helt bestemte opfattelser
af et succesfuldt liv. Og det er alt sammen med til, tror jeg,
at give unge som Ann-Katrine en oplevelse af at stå udenfor,
og derfor er oplevelsen af fordomme præcis lige så stor i dag,
som den var, da jeg var ung.
Samtidig tror jeg, at hver generation må tage deres kamp i
deres tid. De unge med handicap i dag står i en meget kompleks virkelighed og skal kæmpe ligestillingskampen – ikke
kun i forhold til fordommene, men også i forhold til den markante tilbagegang af rettigheder, vi har set i mere end et årti.
Det er en kamp, som jeg er stolt af, at de unge tager op, og
min besked til dem er helt klar:
Husk, vi kæmper sagen i fællesskab, og vi står bag jer med
alt, hvad vi har af erfaring, netværk, viden og meget mere.
Husk Ungdomskreds – sammen er vi stærke!

Susanne Olsen
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Vil du være frivillig frontløber og
inspirere til naturoplevelser?
Natur for alle er et projekt, som Videnscenter om Handicap står bag, som
skal sætte fokus på tilgængelig natur
for alle. For at projektet kan føres ud i
livet, er det nødvendigt at få hjælp fra
frivillige med handicap, som i projektet
får titlen: Frontløbere.
Så hvis du har lyst til at teste tilgængelig natur og bruge din personlige fortælling til at inspirere andre

mennesker med funktionsnedsættelser til at komme ud i naturen, så er det
måske noget for dig at blive frivillig
frontløber. Frem mod 2024 vil projektet skabe en digital platform, hvor alle
mennesker med handicap kan finde
stier i naturen, som passer til deres
behov og eventyrlyst.
Som frontløber er du med til at skabe
fokus på, at der skal være adgang til

naturen for alle og inspirere andre til
at komme ud i naturen og til at teste
lokale natursteder samt udvikle projektets digitale platform. Vil du vide
mere eller tilmelde dig som frontløber
kontakt Laura på laura@sumh.dk /
92 15 29 93. Du kan også læse mere
om at være frontløber på https://
videnomhandicap.dk/

Vidste du, at...

Hvis du vil planlægge en tur hjemmefra, så kan du se interaktive kort over
de nye bydele på https://byoghavn.dk/

skal være medlem af Dansk Handicap
Forbund og have et strandkort for at
benytte stedets faciliteter. (Se også
side 19).

Ungdomskredsens har udgivet en
podcast: https://ungdomskredsen.dk/
podcast/
København i de seneste år har fået nye
kvarterer, såsom Ørestaden på Amager og Nordhavn på Østerbro. Du kan
nemt nå begge steder med Metroen.
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Du kan modtage nogle ferietips i
form af links på mail, som kan lette
din søgning efter egnede feriesteder
i både Danmark og i udlandet. Skriv til
bente@danskhandicapforbund.dk
Stranden, som ejes af Dansk Handicap Forbund, åbnede 1. april. Du

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at madmarkederne Broens
Gadekøkken i København og Storms
Pakhus i Odense har overtrådt
kontantreglen i betalingsloven ved
ikke at modtage kontanter, selvom
kontanter kunne veksles til et kort
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022
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Kvinder med handicap eller psykisk
sygdom screenes sjældnere for
brystkræft
Undersøgelsen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og
trækker på data fra godt 470.000 kvinder i alderen 50-69 år. Heraf har knapt
50.000 kvinder funktionsnedsættelser
såsom mobilitetsnedsættelse, nedsat
syn, udviklingshandicap eller psykisk
sygdom, herunder demens, borderline, depression, angst, skizofreni eller
psykose.
For kvinder med mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse, borderline,
depression eller angst er det mellem
31 og 44 procent, der bliver screenet
som anbefalet.

Samtidig er mellem hver fjerde og
hver anden kvinde med de pågældende
funktionsnedsættelser aldrig blevet
screenet for brystkræft, mens dette
gælder cirka hver ottende kvinde uden
funktionsnedsættelse.
Undersøgelsen er den første af
sin slags i Danmark, og den viser ikke, hvorfor kvinder med de udvalgte
funktionsnedsættelser ikke screenes i
samme omfang som andre kvinder.
Læs mere og find den fulde rapport
via SDU’s hjemmeside: https://www.
sdu.dk/da/sif/ugens_tal/12_2022

06.00-22.00. Forbrugerombudsmand
Christina Toftegaard Nielsen siger:
”Hvis en virksomhed tager imod
betaling med kort eller mobil, skal
den også tage imod kontanter. Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kunder, der ønsker eller kun kan betale med kontanter – fx
børn eller andre, som af den ene eller
anden grund ikke kan bruge elektroniske betalingsløsninger. Reglen kan
ikke omgås ved, at virksomheden

indfører et system, hvor kontanter
kan veksles til et ”lokalt betalingskort”, som kan bruges til at betale
med.” Kilde: Pressemeddelelse.

CAMERA COLOURBOX

Screening er en effektiv metode til at
opdage brystkræft tidligt og dermed
forbedre behandlingsmulighederne
og chancen for overlevelse. Derfor
tilbydes alle danske kvinder i alderen
50-69 år hvert andet år en røntgenundersøgelse af brysterne, en såkaldt
mammografi.
Det skriver Syddansk Universitet på
deres hjemmeside.
Men nu viser en ny undersøgelse,
at kvinder med handicap eller psykisk
sygdom i langt mindre grad deltager i
screeningsprogrammet for brystkræft
sammenlignet med andre kvinder.

i baren til brug i madboderne. Baggrunden er, at Forbrugerombudsmanden har modtaget flere klager
fra forbrugere over, at det ikke har
været muligt at betale med kontanter
i de to madmarkeder. Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse
ændrede madmarkerne praksis.
Ifølge kontantreglen i betalingsloven
skal virksomheder, der tager imod
kort- og mobilbetalinger, også tage
imod kontanter i tidsrummet fra kl.
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

På en app om København kan du komme med forslag til ændringer. Hvis du
fx er et sted, hvor du synes der mangler træer, bænke eller cykelstativer.
Læs mere og se en lille film om projektet https://citychange.app/da_dk/
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I Handicap-nyt nr. 4 2021 præsenterede vi kandidater med handicap,
som havde henvendt sig på baggrund af Handicap-nyts efterlysning. Vi han nu afsløre, at der kun
var en, som blev valgt, nemlig Anders. J. Andersen, som stillede op
for Socialdemokratiet i Vordingborg
Kommune, og han er nu formand
for Klima- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

CAMERA PRESSEFOTO

Kommunalvalget
2021

Gennembrud for robot-genoptræning:

CAMERA LAURA HANSEN

Nu træner patienter i
hele landet med robot
for at slippe for kørestol

Anders J. Andersen blev valgt til
byrådet i Vordingborg.
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Sundhedsvæsenet mangler folk på alle hylder, og derfor er det vigtigt at investere
tiden i noget, der virkelig flytter noget. Her kommer genoptræningsrobotter ind i
billedet, og i 2021 fik teknologien sit gennembrud på flere og flere genoptræningscentre.
Genoptræningsrobotten ROBERT tilbyder borgerne en tidlig og intensiv mobilisering med hundredvis af gentagelser af hver øvelse, og den giver fysioterapeuterne mulighed for at lade en borger selvtræne, når borgeren er blevet fortrolig
med den eller de programmerede øvelser. På den måde kan man øge antallet af
træningstimer fra 30 min. to gange ugentligt til 1-2 timer dagligt og dermed se en
betydelig fremdrift, uden at fysioterapeuten bruger mere tid på den enkelte borger.
”Patienterne bliver mere selvhjulpne og øger dermed livskvaliteten, fordi de kan
blive mindre afhængige af hjælpemidler, hjemmepleje og plejebolig end med normal
træning. Træningspersonalet opnår også at kunne få tid til flere patienter på en dag,
fordi én fysioterapeut kan træne med 2-3 patienter ad gangen, når robotteknologien hjælper til med de ensidige, tunge øvelser på briksen,” fortæller Keld Thorsen,
CEO i Life Science Robotics, som har udviklet genoptræningsrobotten sammen
med danske fagfolk inden for rehabilitering.
Fysioterapeut Rune Kürstein fra FysioDanmark Slagelse er glad for kunne tilbyde
sine patienter bedre chancer for større selvhjulpenhed.
Allerede efter to ugers intensiv træning med robotten ROBERT kunne den første
patient klare flere ting end før, og det motiverer ham under træningen, at robotten
giver ham feedback og gør ham i stand til at se sine fremskridt.
Robotten hjælper nu med rehabilitering i Neuroenhed Nord i Frederkshavn, Neurotræningsenheden i Aalborg Kommune, Neurorehab i Aalborg, Neurocenter Østerskoven i Hobro, Bytoften i Herning Kommune, Vestdansk Center for Rygmarvsskader i
Viborg, Lunden i Varde, Odense Universitetshospital, FysioDanmark i Slagelse.
Kilde: Pressemeddelelse.
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022
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Projekt ’E-sport for Alle’ skaber trivsel
og nye venner for børn og unge med
et handicap i hele Danmark
ards. Alle bliver ligestillet, alle kan
være med. Det har de bare så meget
fortjent.”
Alle børn, der er med i projektet,
har et eller flere fysiske handicaps,
som gør, at de ikke kan spille med almindeligt gamingudstyr. CKV hjælper

deltagerne med at udvælge og tilpasse udstyr, så de kan anvende det til at
spille med. Odense E-sport bidrager til
projektet med undervisning og rådgivning samt afvikling af events. Blandt
de mest populære spil hos deltagerne
er Minecraft, FIFA og CS:GO.
CAMERA PRESSEFOTO

Projekt ’Esport for Alle’, der drives af
Odense E-sport og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
(CVK) i region Syddanmark, viser foreløbigt, at E-sport hjælper til at styrke
selvtillid, selvværd og trivsel blandt
unge med handicap.
”Jeg har altid tænkt, at E-sport har
en kæmpe berettigelse for unge med
fysiske eller psykiske udfordringer,
og det bliver nu bekræftet. Det er en
stor fornøjelse at følge med i de unges
personlige og ikke mindst sociale udvikling. E-sport giver dem simpelthen
mere selvtillid. De tør mere, og de
bliver anerkendt af deres øvrige venner fra skolen,” udtaler Brian Jensen,
forretningsfører i Odense E-sport i en
pressemeddelelse.
Bjørn Gripping, der er E-sportstræner hos Odense E-sport følger op.
”Jeg synes, det er vældig livsbekræftende at mærke deres glæde
ved at lykkes med spillet. De kan hele
tiden mere og mere. Det er så vildt,
hvad der kan lade sig gøre med fx
øjenstyring, specielle mus og keybo-

Ny europæisk Handicap Platform
Handicaporganisationerne har med en
ny platform ved navn Disability Platform
(E03820) – en slags handicapråd – fået
større indflydelse på handicappolitikken i EU. Den nye platform afløser et
udvalg, som udelukkende bestod af
embedsmænd fra ministerierne i medlemslandene i EU, og hvor handicaporganisationerne engang imellem blev
inviteret til at deltage i behandlingen af
konkrete emner, men ikke havde deres
egne pladser.
Det bliver ændret nu, hvor European
Disability Forum sammen med flere
handicapspecifikke europæiske orgaHandicap Nyt | nummer 2 | 2022

nisationer får plads om bordet, og derved kan komme i direkte dialog med de
ansvarlige for handicapkonventionens
implementering i EU, EU-Kommissionen og repræsentanter fra medlemslandene i EU.
Dermed er der garanti for, at embedsfolk på tværs af EU og medlemslandene bliver mere bevidste om
kravene til fremtidens europæiske
handicappolitik.
Etableringen af den nye platform
er en afledt beslutning som følge af
Den Europæiske Handicapstrategi for
2021-2030, som også bliver omdrej-

ningspunktet for handicapplatformen.
Etableringen er en opfølgning på anbefalingerne fra komiteen under Handicapkonventionen.
Det er tanken, at platformen skal
mødes tre gange om året og skal
kunne lave særlige arrangementer.
Der er etableret tre undergrupper på
platformen, som skal arbejde med
arbejdsmarkedet, handicapkortet/
ledsagekortet og EU's Center for Tilgængelighed.
Stig Langvad
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Det vælter ind med strikkede lapper til
Ukrainetæpper
Emilie Abildtrup fik en god idé, da krigen
i Ukraine blev en realitet. I et forsøg på
at hjælpe ofrene for krigen besluttede
hun sig for at starte en indsamling af
strikkede lapper og tæpper. Hver lap
giver en donation fra de virksomheder,
hun har lavet aftaler med, på fem kroner
til Red Barnet, og lapperne syes efterfølgende sammen til tæpper til ukrainske flygtninge i Danmark.
Bare på det første døgn af hendes
indsamling fik hun over 70 tilkendegivelser fra hele landet fra folk, der vil
indsende blot en enkelt lap, og andre,
der lover op til 75 lapper.
Målet er 2.000 lapper, der vil udløse
en samlet donation på 10.000 kr. til Red
Barnet.
Kvinden bag idéen strikker selv meget, og da hun fik øje på sine mange
garnrester, fik hun tanken om at akti-

vere det store netværk af andre strikke- og hækleinteresserede, hun er en
del af på det sociale medie Instagram.
”Det er et stort fællesskab, hvor vi
inspirerer hinanden. Jeg har omkring
3.000 følgere, og mine opslag når ofte
ud til 50.000 mennesker. Jeg håber
derfor på, at mit opslag med denne
indsamling af strikkede lapper fortsat
kan nå langt omkring,” siger Emilie.
Farve, mønster og struktur er underordnet, og Emilie tager imod både lapper på 10 x 10 cm, 20 x 20 cm eller de
mange strikkeprøver, som også ligger
rundt omkring hos mange strikkere.
”Vi sidder og strikker alligevel, og på
denne måde kan man være med til at
gøre bare en lille indsats midt i alt det
forfærdelige,” siger Emilie.
Du kan følge Emilies initiativ på
Instagram-kontoen @abildtrupknits.

Sundhed.dk slår endnu engang rekord
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Allerede i 2020 udviklede sundhed.
dk de første coronapas til erhvervsrejsende. En løsning, som i 2021 kom til at
danne grundlag for den første genåbning af Danmark.
Bag sundhed.dk står bl.a. Danske Regioner, der har taget initiativ til appen

MinSundhed, som netop har rundet 5,2
millioner downloads.
At corona-epidemien har spillet en
stor rolle for brugen af Sundhed.dk,
åbenbares i de mest søgte søgeord på
tjenesten. De lød: Coronapas, Vaccination, Blodtype, Hudlæge og Coronatest.

CAMERA PRESSEFOTO

1,4 millioner danskere loggede sig i
gennemsnit på sundhed.dk hver måned i 2021. Samtidig nåede appen
MinSundhed et downloadtal på over
fem millioner.
På daglig basis besøgte 225.000 danskere tjenesten – og samlet set var 83
millioner forbi i 2021. Der var mange
danskere, der fandt vej til s undhed.dk
sidste år – ikke mindst på grund af
COVID-19. Lone Langballe, formand
for sundhed.dk, er glad og stolt over, at
sundhed.dk og appen MinSundhed har
spillet en vigtig rolle i håndteringen af
pandemien.
”Vi har arbejdet på højtryk for at udvikle de rigtige løsninger til danskerne
under COVID-19-pandemien. Det har
givet digitaliseringen af sundhedsområdet et fantastisk løft, som vi nu kan
bruge som springbræt til yderligere
digitale sundhedsløsninger, som kan
gøre danskernes hverdag lettere,” siger hun i en pressemeddelelse.
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Ny undersøgelse: Borgere
med kortest uddannelse
har dårligere trivsel og
sundhed

Nøgle til
toiletter
i Tyskland,
Østrig og
Schweiz

Stor undersøgelse har taget temperaturen på danskernes sundhed i Region Hovedstaden. Vi ryger mindre, men mange unge bruger til gengæld snus. Især unge kvinder
mistrives og er ensomme, og i hovedstadsregionen har vi en særlig udfordring med
stress. Fælles for de fleste resultater er, at borgere med kortest uddannelse har dårligere trivsel og sundhed, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.
Den mest bekymrende udvikling siden sidste undersøgelse i 2017 er, at flere unge har dårlig mental sundhed i 2021. Det ses tydeligst hos unge kvinder, hvor hver
fjerde kvinde fra 16-25 år er ensom, og halvdelen føler sig stressede. Til gengæld
går det i den rigtige retning med rygning. Andelen af borgere, som ryger dagligt,
er faldet fra 16 procent i 2017 til 13 procent i 2021. Til gengæld ryger 28 procent af
alle ufaglærte mænd dagligt. Det samme gælder kun ni procent af mænd med en
videregående uddannelse. Tallene viser også for første gang, at op mod hver femte
unge mand bruger andre nikotinprodukter som snus og tyggetobak.
På stort set samtlige parametre for trivsel, sundhed og sygdom i Sundhedsprofil
2021 klarer borgere, som har en kort uddannelse, sig dårligere end borgere med en
lang uddannelse. Det gælder fx svær overvægt, hvor forekomsten er 24 procent
blandt mænd med grundskoleuddannelse og 11 procent blandt mænd med videregående uddannelse. Den sociale ulighed i sundhed gælder også, når man kigger på
den mentale sundhed. Fx er forekomsten af stress 41 procent blandt kvinder med
grundskoleuddannelse og 28 procent blandt kvinder med videregående uddannelse. Helt overordnet, så har den sociale ulighed i sundhed ikke rykket sig i den rigtige
retning siden den første sundhedsprofil udkom i 2007.
I alt 56.245 borgere i hovedstadsregionen har i spørgeskemaet bag 'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021' svaret på en række spørgsmål
om kost, motion, alkoholforbrug, rygning, stress, ensomhed og meget mere. Sundhedsprofilen udarbejdes hvert fjerde år og udkommer nu for femte gang i Region
Hovedstaden.
Interesserede kan finde hele sundhedsprofilen via Region Hovedstadens hjemmeside.
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022
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Har du behov for at benytte
handicaptoiletterne i Tyskland,
Østrig og Schweiz, kan du købe
en Europanøgle. Nøglen koster kr.
245 og giver adgang til de aflåste
handicaptoiletter. Hvis du har et
handicapparkeringskort, så er du
automatisk berettiget til at købe
en Europanøgle. Hvis du ikke har et
handicapparkeringskort, så skal din
læge dokumentere, at du har behov
for adgang til handicaptoiletterne.
Nøglen kan du købe ved at kontakte
Danske Handicaporganisationers
Brugerservice: service@handicap.dk
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Rasmus og V-Klassen.
To stjerner, der kan
få dig op at køre.
Rasmus Gammelgård,
Salgskonsulent, handicapbiler/minibusser
+45 2085 4305

V-Klassen er en ægte Mercedes. Her får du eksklusive materialer,
sikkerhed og komfort, det er værd at betale lidt ekstra for.
Og Rasmus Gammelgaard er en ægte Hessel-mand:
Her får du en, der kan sit kram, når det kommer
til handicapbiler. Han kender alle faldgruberne
– både de tekniske, de økonomiske og de bureaukratiske. Han kan arbejde med specifikationer,
konstruktionsændringer, godkendelser, tilskudsordninger og alt det andet. Og så er han klar til at

gå ind i det tætte samarbejde med kunden, som
er forudsætningen for en handicapbil, der ikke
blot kører fra A til B, men som også yder ejeren
højeste sikkerhed og køreglæde.
Tal med Rasmus om opgradering af din næste bil.
Til f.eks. en V-Klasse.

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og smart.

Århus - Agerøvej 49 tlf. 7211 5000.
www.hessel.dk
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De hemmelige handicap
rådsmedlemmer
Hvis du gerne vil tale med en fra Dansk Handicap Forbund i et kommunalt handicapråd, er
det en uoverskuelig opgave. Det har skribenten gravet i for Handicap-nyt

D

kan enten være byrådspolitikere eller
embedsmænd fra relevante afdelinger
af kommunen.
Den anden halvdel af medlemmerne
består af udpegede personer fra handicaporganisationerne. Langt de fleste

af dem er udpegede af Danske Handicaporganisationer (DH), men en kommunalbestyrelse har ret til at vælge,
at der også kan udpeges medlemmer
fra handicaporganisationer, der ikke er
medlem af DH.

CAMERA COLOURBOX

e kommunale handicapråd
har været lovpligtige siden
2006. Den ene halvdel af medlemmerne i handicaprådet består af
medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. De medlemmer

Er du medlem af et h
 andicapråd?
Michael Pedersen er med i Handicap-nyts Faktagruppe. Hans research viser, at 24 fra Dansk Handicap Forbund er med i
kommunale handicapråd enten som medlem eller suppleant. Men også her er der lidt usikkerhed, da de kan være medlemmer af flere handicaporganisationer samtidigt og være udpeget af en anden organisation.
Derfor vil vi gerne have frivillige tilbagemeldinger, så vi kan have en liste til internt brug i Dansk Handicap Forbund. Den
kan forbundet fx bruge, hvis nogen opdager noget med tilgængelighedsproblemer i byer eller naturområder eller andet
af betydning for mennesker med bevægelseshandicap.
Hvis du er med i et kommunalt handicapråd, og du er medlem af Dansk Handicap Forbund og gerne vil stå på en intern
liste i forbundet, så kontakt redaktør Bente Rødsgaard: bente@danskhandicapforbund.dk
Bente Rødsgaard
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Handicaprådene har ingen formelle
beslutningskompetencer, men giver
udtalelser til byrådene i sager, der berører mennesker med handicap. Det
kan være mange forskellige typer områder. Nogle gange er det kommunen,
som sender noget til høring i handicaprådet, men rådet kan også tage emner
op, som de finder væsentlige.

Svært at finde
Som borger kan du altid henvende dig
til handicaprådet i din kommune. Rådet behandler ikke individuelle sager,
men kan tage en sag op, hvis den har
principiel karakter. Derfor er det vigtigt, at man kan finde ud af, hvem der
er medlem af rådet. Som borger med
en ide eller en problemstilling, vil det
måske være mest oplagt at kontakte
et medlem, som har nogenlunde samme handicap, da det kan være lettere
at forklare sig. Så vil det være naturligt
at gå ind på kommunens eller Danske
Handicaporganisationers hjemmeside
for at se, hvem der er udpeget fra den
organisation, der kender mest til ens
eget handicap.
En rundtur på de kommunale og på
lokalafdelingerne af Danske Handicaporganisationers hjemmesider viser,
at det kun er muligt at finde ud af, hvad
medlemmerne hedder, og at de er udpeget af Danske Handicaporganisationer. Det er altså næsten en tredjedel
af kommunerne, hvor du ikke kan finde
ud af, hvilke organisationer de enkelte
medlemmer har som basisorganisation.

Repræsenterer alle i DH
Danske Handicaporganisationer pointerer over for Handicap-nyt, at medlemmerne jo skal repræsentere alle
medlemsorganisationerne i DH. Derfor ser de ingen problem i, at det ikke
fremgår, hvilke basisorganisationer
medlemmerne er fra. Desuden er det
de lokale DH-afdelinger, der sørger for
at lægge ting ind på de lokale sider. Fra
centralt hold har man prøvet at føre
en samlet liste, men man har erfaret,
at det er svært at vedligeholde den
liste, da der er mange udskiftninger af
rådsmedlemmer. Så det er man holdt
op med.
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DEN GODE PRAKSIS

Danske Handicaporganisationer (DH)
Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation, hvor Dansk
Handicap Forbund er med. I alt 35 handicap-medlemsorganisationer er med
i DH, som arbejder for, at mennesker uanset deres handicap kan leve et liv
som alle andre og være en del af fællesskabet i samfundet.
DH har en hjemmeside med mange oplysninger. Herunder en lang række tips
til lokale DH-afdelinger og handicaprådsmedlemmer. Her er fx tips til at få
indflydelse på det kommunale budget, til at skrive høringssvar og en guide
til lokalpolitik. Her er også en del eksempler til inspiration på fx høringssvar.
Du finder de mange tips ved at søge på ”guide til lokalpolitik og budget”.
På samme side er der en pjece ”Handicapråd - Den gode praksis (ny version
2022)”, som du kan downloade.
DHs hjemmeside https://handicap.dk/
Bente Rødsgaard
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SE UDGIVELSEN

Online

Scan her:

TELEFON 31 57 64 83

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

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

Ishøj Strandvej 72 • 2635 Ishøj
Tlf. 43 53 83 13

TJ Montage

Sengeløsevej 9
2630 Taastrup
Tlf.: 43 71 02 18
E-mail: ravn@henrikravn.dk
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

Klevehøjvej 6A , 2630 Taastrup
Tlf.: 21 94 70 67
Email: tbmontoer@gmail.com

Taastrup Hovedgade 77 • 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 16 28 • www.finninn.dk

A1

Søvangsvej 1• 2650 Hvidovre
Telefon 3333 9390
christian@fejekosten.dk • www.fejekosten.dk
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| PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD

Set på R
 ehab i
Rollo Guard – fra fiskehjul til bremsehjul

CAMERA PRESSEFOTO

Patrik Zander fortæller Handicap-nyt om hjulet Rollo Guard, som er en bremsemekanisme, der kan indbygges i rollatorhjul, så
rollatoren vil bremse ved pludselige ukontrollerede bevægelser. Det forhindrer faldulykker. Selve opfindelsen er svensk, men
forhandles også i Danmark.
”Vi begyndte at udvikle teknikken for fyrre år
siden til fiskestænger, men da min far kørte galt
med sin rollator, så tænkte jeg, at det princip fra
fiskehjulene burde kunne overføres til rollatorer,”
siger Patrick Zander til Handicap-nyt.
Opbremsningen hjælper vidt forskellige brugere. ”De, der går hurtigt, får en pause, og så går
de ned i tempo. Opbremsningen er også godt
for dem, der var bange for at falde og derfor gik
meget foroverbøjede eller bremsede hele tiden
med håndbremsen for at beskytte sig. De brugere ser man nu gå både mere sikkert og oprejst,
fordi de ikke er så bange for at falde længere,”
siger han og understreger, at Rollo Guard kan
indstilles på forskellige måder efter brugeren.

Hip Guard beskytter mod
hoftebrud

Design din egen stol
Genito sælger ergonomiske stole, som er lavet af genbrugsplast. Fabrikken
ligger i Ulstrup i Østjylland og har eksisteret i 37 år. Det er stole efter et byg
selv-princip, og priserne er sat, så de er betalelige for mange mennesker. Alle
produkterne er godkendt af Teknologisk Institut, og Genito designer selv
møblerne. Stolene kan indstilles, og de sælges med forskellige hjul såsom
bremsehjul eller almindelige hjul. ”Vi sælger en del til fx børnehaver i Tyskland,
men også til folk her på messen. Hvis der er noget, der skulle gå i stykker, så
kan man købe reservedele,” siger Audra fra firmaet til Handicap-nyt.

CAMERA PRESSEFOTO

CAMERA PRESSEFOTO

Du kender sikkert en airbag fra biler, som puster sig op for at undgå
voldsom personskade. Det samme
princip er også i dette bælte. Det
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november 2021
Seniorsalg.dk med velbesøgt stand

CAMERA PRESSEFOTO

Søren Nielsen fra Seniorsalg.dk har en stand spækket med alverdens små hjælpemidler, og han taler veloplagt med alle, der
kommer forbi standen. Han har taget et stort udvalg af hjælpemidler med, som kan have interesse for mange forskellige
mennesker. Her er fx redskaber, der gør det lettere at presse piller ud af blisterpakker, der er tubeklemmer, så det allersidste
kan presses ud af en tube. Her er et specialkrus til personer, som har svært ved at sluge piller, og en badebørste med langt
skaft, så man kan vaske sig selv på ryggen. Og han demonstrerer med stor entusiasme alle finurlighederne. Han viser en
transportabel kørestol, som kun vejer 9,6
kg. Den er fremstillet af magnesium, og
den er egnet til at have med på besøg. På
standen er der en let rollator efter det samme princip fra firmaet Athlon, den er lavet i
kulfibre, og den kan indstilles til vidt forskellige mennesker. På hylderne står der også
sengeforhøjere, som man kan tage med på
ferie og få fx en seng i et sommerhus op i
en anden højde eller få hævet et bord. De
fås både i plastik og i træ. Standen skaber
opmærksomhed, da her er mange ting, som
ikke findes i gængse butikker.
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Terrængående kørestol til store naturoplevelser
Hvis du kan lide at komme ud i naturen, og din egen kørestol ikke rigtigt kan
klare strabadserne, så kan du leje en terrængående kørestol. Du bestiller den,
og så ankommer den i et lukket trailer, og så kan eventyret begynde. Klaus
Boe Pedersen står bag firmaet Natur-Tandhjulet, som befinder sig nær Bramming. Du kan læse mere om den specielle kørestol på natur-tandhjulet.dk

CAMERA PRESSEFOTO

CAMERA PRESSEFOTO

betyder, at hvis du falder, så udløses
det og pustes op, så du ikke får et
alvorligt hoftebrud. Det er firmaet
Lift up, som sælger Hip Guard i Danmark, og bæltet var en af nyhederne
på Health & Rehab-messen.
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Bæredygtige og klimaoptimerede webløsninger
Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C

Kaserne Alle 1 • 4100 Ringsted • 57 64 40 60

70 20 70 36 - www.typoconsult.dk

RÅDGIVENDE INGENIØR
BYG Allerød • Telefon 32 96 00 64
MågevangDAM
23 • 3450
V/ Tomas Quistorff Sørensen
CVR 20 04 34 82 • logo@tilsend.dk

Tlf. 40 73 57 47 • Mail: TQS@mail.dk
Jeg yder alle former for byggeteknisk rådgivning

Ordrenummer
68325

Kunde nummer
41777780

Kastrupvej 135 • 2300 København S
Dato
mandag 09.august 2021

Korrektur

Vi har rettet annoncen i flg. aftale. Håber det er som ønsket :)
Annonce i Politihestens Venner.
Mål: 94,50 X 138 mm
Størrelse 1/4

Esplanaden 5a • 1263 Copenhagen
Tel: +45 33 12 24 64 • Mobil: +45 40 10 53 10
info@ulferiksson.com • www.ulferiksson.com

18 venlig hilsen
Med
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PENCIL-ALT JENS BOUET, DIREKTØR I DANSK HANDICAP FORBUND | JENS BOUETS KLUMME «

Stranden 2022
D
ansk Handicap Forbund har en
privat strand i Charlottenlund
lidt nord for København. Den
1. april 2022 startede sæsonen. Vores
forpagter Ronaldo og hans stab er
klar til en ny og forbedret start, da han
relativt utaknemmeligt i 2021 blev
kastet hovedkulds ind i en forpagtning
af et område, han ingen forudgående

kendskab havde til.
Nu kender han stedet og brugerne, og han har haft mulighed for at forbedre sine processer. Jeg har modtaget følgende besked fra ham om sæsonen 1.4 – 30.9 2022.

Åbningsdage og arrangementer
Der holdes åbent alle ugens syv dage kl. 11.00-20.00, men
i tilfælde af sygdom kan der risikeres lukninger på hele
dage. Opslag på døre og på forbundets hjemmeside skal
i videst muligt omfang sikre, at medlemmerne ikke kører
forgæves.
I tilfælde af arrangementer, selskaber etc. lukkes stedet
ikke for medlemmerne, men færdsel i restaurant og/eller
terrassedel er ikke mulig afhængig af opdækning med videre.

Køb af forplejning på disse dage i definerede tidsrum vil være
begrænset og kan kun ske gennem sidedisken i entreen.
Det kan allerede afsløres nu, at der er selskaber (konfirmationer) på stranden den 13. og 14. maj og selskaber den 24.
og 25. juni.

Kontakt forpagteren med spørgsmål
Forpagteren kan kontaktes på Strandens tlf. nr. 31 13 08 23,
og det nummer skal anvendes til spørgsmål om åbningstider,
bestillinger, menuer, og alt hvad der involverer cafeen og lokalerne.
Forpagteren har i sin kontrakt med Dansk Handicap Forbund forpligtet sig til at tømme de udvendige skraldespande,
sikre rengøring af alle serveringsarealer, huset i almindelighed samt toiletter inde og ude.
Jeg håber, at alle vil nyde sæsonen på Stranden og lægge
mærke til alle de forbedrede ting på Stranden i år. Fx de nye
borde og stole, nye planter i bedene og trappen på badebroen. Både indvendigt og udvendigt har A.P. Møller Fonden igen
været os meget behjælpelige økonomisk, ligesom også vores
egen lokalafdeling København har bidraget.
Lad os derfor være glade for det, vi har og fokusere på det
positive, som stedet kan bidrage med.

PENCIL-ALT JEPPE KERCKHOFFS | POLITIK «
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Modregning af pension skal ophøre

S

om et bidrag til at få flere mennesker ud på arbejdsmarkedet er der indgået politisk aftale med titlen:
’Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked’. Her vil
man fjerne modregning i ægtefæller og samlevers pension
for dem, som ønsker at prøve kræfter med arbejdsmarkedet.
Beslutningen er positiv, fordi modregning har modarbejdet
ligestilling mellem ægtefæller og samlevende. Sammen med
denne beslutning vil man indføre en treårig periode, hvor
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pensionen ikke kan frakendes, hvis man prøver kræfter med
et job.
Dansk Handicap Forbund støtter ideen, men har understreget meget kraftigt, at der skal være sikkerhed for, at pensionen skal kunne aktiveres uden genoptagelse af pensionssagen, da netop trygheden omkring pensionen er afgørende
for, om flere vil turde prøve kræfter med et job. Reglerne
forventes fuldt implementeret 1. januar 2023.
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H.C. Andersens
Hus i Odense er
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flot,
men
skuffer
alligevel
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Audioguides er valgt som den primære formidling i huset,
og det faldt ikke i to medlemmers smag

H

andicap-nyt er taget til Odense for at besøge det nye H.C. Andersen Hus,
som er den nye attraktion i Odense med samme placering, som det forhenværende museum. Bygningerne er tegnet af den japanske arkitekt Kengo
Kuma og skal omkranses af en have, som er ved at blive anlagt.
Med på turen rundt i huset er Ina Eliasen og Conny Metzsch fra forbundets afdeling i Odense, som begge bruger elkørestole og har hjælpere med.
”Det var svært at finde en handicapparkeringsplads i nærheden og svært at finde
indgangen,” siger Conny Metzsch, som er den første, der dukker op, og da Ina Eliasen lidt senere dukker op, fortæller hun den samme historie.
Der er niveaufri adgang til huset, som ikke er et museum i traditionel forstand,
men et sted, hvor man skal sanse kunstinstallationer og lytte til audioguides. Vi
efterlader vores overtøj på stativer, som alle kan nå. Vi har booket billetter via en
hjemmeside; det tilrådes, for hvis man blot dukker op, kan det være svært at få en
billet. Personalet forklarer os, hvordan vi skal bruge audioguiderne, og så begynder
eventyret.

Ina Eliasen i rummet med statuer og buster.

Lys gang og dunkle rum
Vi går ad den lyse gangrampe og fra den ind i dunkelt belyste rum. Her er få artefakter, men det skyldes, at H. C. Andersen (1805-1875) hele sit liv boede til leje eller var
ude at rejse, så der er ikke mange personlige genstande at udstille. At han er blevet
en så stor turistattraktion i Odense er lidt spøjst. Han er født der, men han forlod
byen som 14-årig og boede til sin død primært i København, hvis han altså ikke lige
var ude at rejse eller boede hos venner på danske herregårde.
Vi hører biografiske detaljer om H. C. Andersen, hans far var skomager og moderen vaskekone. Vi hører om, hvor han har fundet inspiration til sine værker fx i spindestuer, hvor der er blevet fortalt historier.
Vi har ikke været her ret længe, førend Ina og Conny samstemmende giver udtryk
for, at de synes, at hele stedet er forvirrende. De savner pile, der viser en retning.
Der er højtalersymboler på gulvene, men de er lidt svære at se, men også at ramme, når man sidder i kørestol. Så det er ikke altid nemt at finde det lydkapitel, der
passer til en montre eller en kunstinstallation. Der mangler skilte og tekster alle
vegne, synes de.
Stedet har et lille hæfte med tekst, som gives primært til hørehæmmede, men vi
har også fået et hver, men dels er det ikke alt, hvad der er i audioguiderne, som er i
hæftet, dels er der meget mørkt i flere af rummene, så hvis man skal læse noget, så
skal det ske ude i den lyse gang.
Vi hører om H.C. Andersens forelskelser i forskellige kvinder, men han levede hele
sit liv alene. Han var en meget modig mand, og han rejste en del, og kom så langt
som til Konstantinopel, som i dag hedder Istanbul. Rejserne foregik ofte med skibe
eller med hestevogn, og hvis der var ildebrand på et hotel, kunne det gå helt galt, så
H.C. Andersen havde altid et tov med sig, som han kunne fire sig ned af, hvis hotellet brændte.
Vi går ind i et rum med nogle montrer, som viser postkort og eksempler på hans
papirklip. Han var utrolig kreativ og fik inspiration mange steder fra, men det lykkes
ikke for Ina eller Conny at komme tæt nok på montren til at få det fulde udbytte.
”Jeg finder det hele besværligt,” siger Ina, som prøver at sidde skråt for bedre at
kunne se, men hun kan ikke trykke på noget. Hendes hjælper trykker for hende,
men Ina finder det, som hun ser, forvirrende.

Conny syntes, at det var svært at placere
sig korrekt i forhold til lyden.

God tilgængelighed
Overalt er tilgængeligheden god, gangene har gode lysindfald, bygningerne har
trækonstruktioner med store vinduer, og måden, træet er placeret på, giver associationer til gammelt bindingsværk, som Odense er så rig på. På taget er der planter.
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

Eventyret Nattergalen var også
repræsenteret i huset.
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De mange brosten falder ikke
i Inas og Connys smag. De vil
give vanskeligheder for rollatorer, mener de.

Overalt er der en god belægning, og
der er opsat et gelænder for dårligt gående, her er også en elevator.
Vi ser ud i haven fra et rum med buster og statuer af H.C. Andersen, og
Ina og Conny tror, at det bliver en meget flot park om føje år.
H.C. Andersen blev verdensberømt
især på grund af sine eventyr. I udstillingen er der referencer til fx Prinsessesen på ærten, Klods Hans og Den
grimme ælling.

Audioguide med eget liv
Conny forestiller sig, at haven om
nogle år bliver meget smuk.
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Ina får pludselig problemer med sin
audioguide, der helt i Andersens ånd
begynder at leve sit eget liv. ”Alt handler om den audioguide. Jeg bryder mig

ikke om det, jeg får hovedpine og bliver
vældig træt, så det ville være godt med
plancher og læsestof, men uden audio
guiden får man ikke meget ud af det,”
siger Ina.
Connys audioguide fungerer, men
hun har svært ved at placere sig korrekt. ”Det er som om, at lydsporene
går over hinanden, og man ved ikke
rigtigt, hvornår noget er færdigt, eller
om der er en pause i oplæsningen, jeg
bryder mig ikke om det,” siger Conny.
Ina opgiver at lytte og ønsker ikke
at bytte den defekte audioguide. Nu
vil hun bare se på tingene, men det er
svært for hende at se ind i alle skærmene fra kørestolshøjde. Hun synes
også, at det kniber med stole for gangHandicap Nyt | nummer 2 | 2022

UDFLUGTSMÅL «

Vi forlader den nye afdeling og ser
mindesalen fra 1932 med billeder af
Niels Larsen Stevns, som er bevaret
fra det tidligere museum, og som viser
H.C. Andersens liv i store træk i malerier.
En stor nyhed er, at forfatterens
barndomshjem bliver tilgængeligt fra
juni 2022, da der bliver direkte adgang
fra den nye bygning til det gamle hus.

Skuffede
Ina kan ikke selv udløse sensoren til vandhanen, hun kan ikke komme tæt nok på.

Prøv selv at besøge huset
Hvis nogen blandt læserne er glade for
at lytte koncentreret, så skal man kaste
sig ud i det, for måske vil andre opleve
stedet helt anderledes. Og hvem ved?
Audioguides kan om få år være håbløst
forældede (tænk bare på kassettebåndenes skæbne), så må H. C. Andersens
Hus finde på noget nyt, og så står de
tilgængelige træbygninger parat sammen med en eventyrlig park. Det er
ganske vist!
CAMERA PRESSEFOTO: RASMUS HJORTSHØJ

CAMERA PRESSEFOTO: LÆRKE BECK JOHANSEN

besværede til at hvile sig på. I et rum er
der pudemøbler, som er gode til børn
og unge, men ikke til andre.
Begge opgiver hurtigt en film, der
skal illustrere Hyrdinden og skorstensfejeren, da den flimrer for meget til
deres smag. I Den grimme ælling-rummet er der en elektrisk skærm, som
står midt i lokalet, man ser fx en svane
og nogle fjer på en kunstfilm, men det
hele er svært at opleve fra en kørestol.

Handicaptoilettet får skarp kritik af Ina
og Conny. Rummet er alt for lille, der
er en tung skydedør, og vandet ved
håndvasken reguleres fra en sensor,
som er svær at nå fra kørestol. Begge
så hellere en vask, man kunne skyde
frem og tilbage, og en vandhane uden
sensor.
Det er let at komme rundt i butikken. Der er to træbygninger mere på
grunden. Den ene rummer restaurant
Deilig, og den anden rummer Ville Wau,
et eventyrformidlingshus for børn, som
vi ikke besøgte, da der var fyldt op med
gæster.

Ina og Conny er noget skuffede,
selvom tilgængeligheden er ok, men
der er brosten udenfor, og det er ikke
godt for dårligt gående.
”Jeg ville ikke tage herhen med afdelingen. De dårligt gående ville blive
hægtet helt af. Man kan komme her
i kørestol, men med alt det bøvl med
placering i forhold til lyden i høretelefonerne, så egner det sig ikke til grupper,” konstaterer Ina Eliasen. Conny
Metzsch tilføjer, at hvis hun skulle give
stjerner fra 1 til 10, så ville hun give to
stjerner.

CAMERA PRESSEFOTO: RASMUS HJORTSHØJ

Den standhaftige tinsoldat.

Butikken.
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Snedronningen.
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CALENDAR-STAR

| PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD & MADS STAMPE

Det sker

I DANSK HANDICAP FORBUND I 6. maj-4.juli 2022

Mouse-pointer

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen:
www.danskhandicapforbund.dk
DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk
Landsformand:
susanne@danskhandicapforbund.dk
Medlemsservice
dhf@danskhandicapforbund.dk
Afdelingschef:
jeppe@danskhandicapforbund.dk

FREDERIKSHAVN-SÆBY
Torsdage den 19. maj og 2. juni kl.
19.00 på Dagcenteret Ingeborgvej:
Banko.

KORSØR-SKÆLSKØR
Mandag den 23. maj kl. 17.30-21.30
i Teglværksparken 50, Korsør: Medlemsaften. Der vil være besøg fra Den
rullende butik med tøj og tilbehør, som
præsenteres på et modeshow. Der
vil blive serveret hamburgerryg med
grøntsager, kartofler, salat og aspargessovs. Senere serveres kaffe/te og
kage. Pris kr. 100, transport kr. 60. Sidste tilmelding den 15. 5.
Mandag den 20. juni i Teglværksparken 50, Korsør: Medlemsaften.
Vi starter med middag bestående af
stegt flæsk, persillesovs, kartofler og
rødbeder. Senere serveres kaffe/te og
årstidens kage. Bankospil med kontante præmier samt andre lotterier.
Pris kr. 100. Transport kr. 60. Tilmelding senest den 12. 6.
Alle tilmeldinger skal ske til tlf. 58 19
69 79 eller 20 96 27 69, med mindre
andet er nævnt. Betaling skal ske kontant ved fremmøde på dagen.

MIDT-VEST
Torsdage den 19. maj og 16. juni kl.
18.30-21.30: Banko.
Lørdag den 11. juni kl. 9.30-21.00:
Tur til Ree Park. Afgang fra Bytoften.
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

Rådgivning:
Log in på "Min side" via hjemmesiden
Handicap-nyt:
bente@danskhandicapforbund.dk
Kommunikationsmedarb.: mads@danskhandicapforbund.dk
Ulandssekretariatet:
uland@danskhandicapforbund.dk
Forældrekredsen:
dhf@danskhandicapforbund.dk
Ungdomskredsen:
uk@ungdomskredsen.dk
RYK:
info@ryk.dk
Amputationskredsen:
ak@danskhandicapforbund.dk

Der serveres rundstykker og kaffe i
bussen. Vi spiser aftensmad på vej
hjem. Afgang fra Ree Park kl. 17.00.
Pris ikke fastsat. Sidste tilmelding den
30. 5. til Jeanette, tlf. 61 67 09 93, eller Kæth, tlf. 23 48 72 02.
Søndage den 22. maj og 19. juni kl.
13.00-17.00: Søndagscafé. Vi hjælpes
ad med at bage en kage og smager
den sammen med en kop kaffe. Vi kan
spille spil, se film eller noget andet,
som vi har lyst til. Pris kr. 30 pr. person.
Sidste tilmelding hhv. den 16. 5. og 13.
6. Tilmelding skal ske til Helle, tlf. 40
75 70 31.
Arrangementer foregår på Teglvænget 107 D, med mindre andet er
nævnt.

SKAGEN
Torsdag den 19. maj kl. 19.00-22.00:
Bankospil.
Fredag den 27. maj kl. 18.00-22.00:
Sommerafslutning med spisning. Der
serveres forret, hovedret, dessert og
kaffe og småkager. Der vil desuden
være underholdning. Pris kr. 80 for
medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.
Søndag den 19. juni: Sommerudflugt. Pris for medlemmer kr. 250.
Ikke-medlemmer, hvis der er plads, kr.
500.
Tilmelding skal ske senest tirsdagen
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54.
Arrangementer foregår på Klitrosen,

Markvej 121 A, med mindre andet er
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem dage før på tlf.
20 86 45 54.

SLAGELSE-SORØ
Mandag den 13. juni: Udflugt. Sidste
inden ferien.
Bindende til-/afmelding skal ske til
Bente, tlf. 51 25 45 51, eller Brita, tlf.
22 29 56 73. Betaling via Mobile Pay
50 82 00. Alle arrangementer afholdes
i Kongehave Centeret, Svendsgade
102, Slagelse, med mindre andet er
nævnt.

STEVNS-FAXE-KØGE
Søndag den 22. maj kl. 9.00-18.00 fra
Stevnshøj: Udflugt til Zoologisk Have.
Efter rundtur og frokost i Zoologisk
Have kører vi til Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, hvor landsformand Susanne Olsen vil vise rundt.
Pris kr. 350, som dækker alle udgifter.
Tilmelding senest den 12. 5. til Lissy
Olsgaard, tlf. 56 50 37 33, eller Inge
Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17, mail:
ilpibstevns@gmail.com. Alle tilmeldinger er bindende.
Afdelingen planlægger heldagstur
den 19. 6. Hold øje med lokalbladet for
nærmere info.
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REJSER
Berlin/Tyskland
9. maj-12. maj
Thisted afdeling arrangerer busrejse
til Berlin med Hanstholm Turistfart.
Afrejse fra Thisted. Pris kr. 2.998. Tillæg for enkeltværelse kr. 800. Entre til
Fjernsynstårnet kr. 150. Alle udgifter
listet skal betales sammen med tilmelding.
Tilmeldinger skal ske til Laila Toftdal,
tlf. 51 31 58 51.
Viborg/Danmark
16.-20. maj
Vestegnen arrangerer bustur til Viborg. Vi besøger Domkirken, Saltcenteret ved Mariager og Hjerl Hede. Vi
skal bo på Best Western Golf Hotel.
Pris kr. 4.850 for dobbeltværelse. Enkeltværelse kr. 5.650. Interesserede
skal kontakte Laurine Halkjær, tlf. 31
20 95 32, mail: laurinetup@gmail.com.
Jylland
8.-12. august
Københavnsafdelingen arrangerer
liftbustur til Jylland. Vi skal se Tirpitz
og Koldinghus, og så skal vi opleve det
sønderjyske kaffebord med 21 kager.
Vi skal bo på Brogården i Strib på Fyn.
Pris kr. 5.000 for dobbeltværelse. Enkeltværelse kr. 6.300. Tilmelding senest 15. 5. til Eva, tlf. 21 44 63 05, eller
mail: evaogsven@gmail.com.
Mallorca/Spanien
1.-8 oktober
Thisted afdeling arrangerer ferierejse
til Mallorca i Spanien. Afrejse fra Thisted med bus til Aalborg Lufthavn. Vi
skal bo på Hotel Viva Eden Lago i lejligheder med all inclusive.
Pris kr. 6.999 ved to pers. i lejligheden. Tillæg for eneværelse kr. 1.500.
Tillæg for person i handicapegnet
lejlighed kr. 799. Tillæg for en enkelt
person i handicapegnet lejlighed kr.
2.999. Prisen inkluderer 1 stk. bagage
og 1 stk. håndbagage og mad ombord
på flyet.
Tilmeldinger skal ske til Laila Toftdal,
tlf. 51 31 58 51.
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FERIEREJSER MED VESTFYNS
FERIEKLUB
Spanien/Mallorca
23.-30. august
Vi skal bo på Protur Hotel Palmeras
Playa: www.protur-hotels.com. Det
er et hyggeligt hotel, hvor der ikke er
langt til strandpromenaden. Hjælpemidler kan lejes.
Pris: kr. 10.600 ved to personer på
værelse.
Pris inkl. fly t/r med alle skatter og
afgifter, mad i flyet, transfer til og fra
lufthavnen, en udflugt og halvpension.
Cypern
26. september-3. oktober
Vi skal bo på Sunwing Resort Sandy
Bay i samarbejde med Spies Rejser.
Det er et stort hotel med lejligheder.
Der kan lejes hjælpemidler.
Pris kr. 9.399 ved to personer på
værelse.
Prisen er inkl. fly t./r. med alle skatter og afgifter, mad i flyet, transfer til
og fra lufthavnen, én udflugt og halvpension.
Der tages forbehold for prisændringer.
Vi forventer desuden at arrangere
en juletur. Hold øje med hjemmesiden.
For alle rejser med Vestfyns Ferieklub gælder det, at der er frivillige,
ulønnede hjælpere med. Vi har altid
en social- og sundhedsassistent eller
sygeplejerske med på rejserne. Man
skal selv sørge for transport til og fra
afrejsestederne.
For nærmere oplysninger om rejserne i Vestfyns Ferieklub ring gerne til
formanden, tlf. 24 66 56 88, eller mail:
rejselene56@gmail.com. Følg også
med på vores hjemmeside www.handicapgrupperejser.dk. Nye rejser vil
løbende blive lagt op, når de er klar.
For at rejse med Vestfyns Ferieklub
skal du være medlem i Dansk Handicap Forbund.
Kunne du tænke dig, eller kender du
nogle, som kunne tænke sig at blive
frivillig hjælper i Vestfyns Ferieklub, så
kontakt klubben på rejselene@gmail.
com eller på tlf. 24 66 56 88.

Se eller
gense
online
arrange
menter
på hjem
mesiden
På vores hjemmeside www.
danskhandicapforbund.dk kan
man se eller gense flere af
vores onlinemøder, kurser og
arrangementer. Nogle af dem
er tilgængelige for alle, andre er
eksklusivt for medlemmer og er
beskyttet af en kode.
Man kan blandt andet opleve
handicappolitiske debatter,
men også temaer som bilstøtte,
BPA-ordning, ferietips, mv. Find
dem ved at trykke på linket til
’Det Virtuelle Forsamlingshus’
på forsiden af hjemmesiden.
Har man ikke allerede koden
til de optagelser, der kun er for
medlemmer, så skriv til Claus
Jensen på claus@danskhandicapforbund.dk

CAMERA COLOURBOX
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... et enestående valg
Fjordcentret tilbyder beskyttet beskæftigelse § 103
”Vi kan – vi vil – vi gør sammen”
Meningsfuldt arbejdstilbud
Fjordcentret tilbyder et aktivt og kreativt arbejdstilbud med fokus på
meningsfulde arbejdsopgaver og udvikling af kompetencer.
Dagligdagen bærer præg af at ligne en arbejdsplads, hvor den enkelte
bruger får mulighed for at udnytte og udvikle sine kompetencer,
interesser og færdigheder.
I samarbejde med borgeren planlægger vi en arbejdsdag, der giver både
mening og en følelse af at kunne bidrage og udføre en værdifuld indsats i
hverdagen.

Kontakt
For yderligere oplysninger og rundvisning kontakt:
Centerleder Kamilla Broch Bøgelund
Mail: kabb@fjordstjernen.dk
Mobil: 44128501

Fjordcentret er for alle voksne med funktionsnedsættelser. Vi har både
pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og hjælper gerne
mennesker med mange forskellige behov og udfordringer.
Nogle af vores jobmæssige aktiviteter:
*
Køkkenarbejde i vores storkøkken.
*
Udbringning af mad.
*
Udgivelse af Fjordstjernenyt.
*
Have- og pedelarbejde.
*
Produktionsarbejde.
*
Vedligeholdelse og reparation af ting.
*
Vask af tøj i vores vaskeri.
*
Rengøring.
*
Sortering af affald.
*
Postomdeling.
Vi vil løbende udvikle og udvide vores tilbud i forhold til vores
borgeres evner og interesser.

Om os
Fjordstjernen er et bolig- og sundhedscenter - et privat bosted for
voksne handicappede og ældre borgere visiteret fra kommuner i hele
landet.
Fjordcentret er et Samvær og Aktivitets tilbud (§104) som også tilbyder
Beskyttet beskæftigelse (§103)
Vores værdier bygger på dialog, anerkendelse, medbestemmelse, respekt
samt nærvær og omsorg tilpasset den enkelte.
Vi er beliggende ved havnefronten i Holbæk nær Holbæk Centrum.
Læs mere på vores hjemmeside: www.Fjordstjernen.dk

medemagruppen

Till/Till contour
5JMMer et ståstativ velegnet for
personer med kontrakturer, da
alle understøttelsesflaEer kan
reguleres/justeres for BU føMge
kroppens faDon.
Produktet leveres i 4 størrelser
og er velegnet for personer
mellFm 75 og 185 cm.
Hofte- og rygdelen på
Contour modellen er dynamisk og
sikrer gunstig aGlastning.

)BSEVTQSHTNÌM TÌSJOHQÌUMGFMMFSTFQÌXXXNFEFNBEL

Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

27

» DET SKER

Du kan støtte Dansk Handicap Forbund med et

gratis testamente
fra Legal Desk

CAMERA PRESSEFOTO

Dansk Handicap Forbund er indgået et samarbejde med Legal Desk, som vil lave dit
testamente helt gratis, hvis du vælger at støtte forbundet gennem din arv

D

u laver nemt og sikkert dit testamente med Legal
Desk ved at udfylde en formular, hvori du besvarer en
række spørgsmål. På baggrund af dine svar bliver dit
testamente automatisk udarbejdet, og du får øjeblikkelig adgang til en PDF-version på deres platform.
Du kan oprette dit testamente gratis via en online platform
hos Legal Desk her: https://www.legaldesk.dk/dokument/208

Ved at donere til en velgørende organisation, vil du i visse
tilfælde kunne efterlade mere til dine arvinger gennem 30
%-løsningen, som du også kan læse mere om via Legal Desks
hjemmeside eller på forbundets hjemmeside under "Støt forbundet".
Dit bidrag gør en stor forskel, for vores arbejde. Tak for din
hjælp.

Følg med i forbundets arbejde, når Handicap-nyt er på vej
Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og de lange deadlines gør, at der er meget, som forbundet gør, der ikke får plads på
siderne i bladet.
Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets hjemmeside
og abonnere på nyhedsbrevet, som udsendes en gang om ugen. Du
kan tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Derudover har forbundet en Facebookside, hvor medlemmer og andre
interesserede kan følge med i arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er også at finde på det sociale medie Twitter, hvor hun fra tid til anden pipper fra de møder, hun har med fx politikerne på Christiansborg.
Interesserede kan finde forbundets Facebookside på www.facebook.
com/danskhandicapforbund, og landsformanden går under navnet @
SusanneOlsenDHF på Twitter.
Vi glæder os til at se dig.
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I Slettestrand kan du holde din ferie i smukke
naturrige rammer lige ved Vesterhavet!
Handicapvenlige ferieboliger | Restaurant med hjemmelavet mad
Varmtvandsbassinet og træningsrum med fuld tilgængelighed
Handicapvenlig sti i Svinkløv plantage
Tilgængelig strandsti helt ned til Vesterhavet
Feriecenter Slettestrand A/S | slettestrand.dk | mail@slettestrand.dk | +45 9821 7044

Vi står bag
de danske
paraatleter
LYKKE
HE L D O G DE
MED
MPISKE
R
PA ALY E!
LEG

www.elsassfonden.dk
Følg os  
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| PENCIL-ALT CAMERA MADS STAMPE

Dansk Handicapdag var fyldt med

godt humør og
politisk debat
Der var lagt op til fest, da 127 medlemmer af Dansk Handicap Forbunds region Syddanmark var samlet til den traditionsrige Dansk Handicapdag 2022

D

er var både fanemarch, musik, god mad, hyggeligt samvær og politisk debat,
da Region Syddanmark mødtes til Dansk Handicapdag 2022. For første gang
nogensinde blev handicapdagen streamet direkte via Zoom, da den løb af
stablen den 19. marts.
Hele udsendelsen kan ses via Handicap-nyt EKSTRA på hjemmesiden.
I den politiske debat sad repræsentant for Region Syddanmark Gitte Reckendorff
Nielsen til en snak om forventninger og udfordringer i forbindelse med specialeplanlægningen af det såkaldte specialiserede sociale område – herunder handicapområdet sammen med handicapordfører for Enhedslisten Jakob Sølvhøj.
Som moderator sad politisk chef i Dansk Handicap Forbund Jeppe Kerckhoffs.
Handicap-nyt har samlet nogle stemningsbilleder fra dagen. Ønsker du at modtage
billederne til brug i lokalafdelingernes blad eller noget tilsvarende, kan du kontakte
Mads Stampe på e-mail: mads@danskhandicapforbund.dk.
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Færre bekymringer, mere barndom

Vågn op tør!
Danmarks nr. 1 natunderbuks til
Piger & Drenge

Det bedste
skoleår i dit liv
Besøg os og mærk fællesskabet
Hardsyssel Efterskole ligger i Vejrum mellem Struer
og Holstebro. Vi har fem linjer: Outdoor, Sport,
Musik, Film og E-sport.

DryNites® natunderbukser har ekstra høj bekyttelse,
er designet så de ligner almindelige underbukser
og udviklet i et særligt lydløst materiale.
Findes i 3 størrelser til børn i alderen 3-5 år, 4-7
år og 8-15 år.

Skolen har reserveret fire pladser til elever med
fysiske handicaps. Der er tilgængelighed over alt,
og vi har ansat rigtig søde handicaphjælpere.
Se mere på hardsyssel.dk – her kan du også se,
hvordan du kan besøge os.

Unikt engangsunderlagen
Tape
funktion holder
underlaget
på plads

”Fantastisk efterskole!
Vores søn gik to år på
Hardsyssel. Stemningen
er varm, og skolen har
dedikerede lærere, som kun
vil vores søn det bedste! Han har rykket sig fagligt,
udvikler sig helt vildt og har fået en masse gode
venner.”
Susan Aakjær Larsen på Facebook

DryNites® BedMats er et absorberende engangsunderlagen, der holder madrassen tør, når uheldet
er ude. DryNites® BedMats er specielt udviklet med
fokus på høj absorbering, beskyttelse og diskretion.

Læs mere på www.drynites.dk
Fås i de fleste supermarkeder, Matas og på apoteket.

Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

Hardsysselvej 2 / Vejrum / 7600 Struer
T 97 46 47 33 / hardsyssel.dk
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Bliv medlem af
Dansk Handicap Forbund
...der er flere måder, du kan gøre det på

Brug hjemmesiden

- www.danskhandicapforbund.dk
>> Tryk på bliv medlem øverst i højre
hjørne af siden og følg linket<<
Her finder du en indmeldingsblanket,
der med det samme sendes direkte
til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt.

Ring til os på 39 29 35 55

På sekretariatet sidder en medarbejder
klar til at tage imod din indmelding. Du
skal have følgende informationer klar:
Navn | Adresse | Fødselsdato
Kommune | Telefon | Email

Send os et brev

Du kan også sende os din
tilmelding pr. brev. Fyld den
nedenstående blanket ud og send
den til forbundet på adressen:
Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2530 Taastrup

Du skal oplyse, hvilket medlemskab
du ønsker, om du har et handicap,
og om du ønsker at blive medlem af
en af forbundets fire specialkredse.

TYPER AF MEDLEMSKAB
Ordinært medlemskab – bliv en del af
et stærkt netværk af mennesker med
bevægelseshandicap og få adgang til
forbundets medlemsblad(e), rådgivning,
bisiddere og politiske niveau.

Støttemedlemskab – vi arbejder aktivt for,
at mennesker med bevægelseshandicap
får mulighed for et liv med lige
muligheder, med dette medlemskab
kan du støtte vores arbejde.

Bliv ordinært medlem 1 års kontingent
for enkeltpersoner koster 314,- kr., og
par/familiemedlemskab koster 471,- kr.

Bliv støttemedlem fra
26 kroner om måneden

Virksomhedsstøtte – mulighederne for
støtte og samarbejde er mange. Har du og
din virksomhed lyst til at høre mere, kan I
kontakte direktør Jens Bouet
direkte på telefon 53 56 13 33 eller mail:
jens@danskhandicapforbund.dk.

✁

Indmeldingskort Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver

Jeg ønsker medlemskab af Dansk Handicap Forbund
Hvilket medlemskab ønskes:
Ordinært medlem
☐ Enlig
☐ Par

☐ Støttemedlem

Navn:
☐ Jeg har et handicap

☐ Jeg har ikke et handicap

Evt. Ægtefælle/samlevers navn:

Jeg ønsker medlemskab af (sæt kryds):

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

☐ Jeg har et handicap

☐ Jeg har ikke et handicap

Barnets navn:
Fødselsdato (d.m.å):

☐ Ungdomskredsen (UK) – 15-36 år
☐ Amputationskredsen (AK)
☐ RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

Adresse:
Postnummer/by:
E-mail:
Telefon:
Fødselsdato (dato.måned.år):

Dato og underskrift

Med min underskrift giver jeg samtykke til at Dansk Handicap Forbund håndterer mine oplysninger.
- Læs om håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskab på: https://danskhandicapforbund.dk/da/handelsbetingelser-i-dansk-handicap-forbund

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

DYRK GLÆDEN

Besøg os:

i butik

/sport24dk

sport24.blog

Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk
@sport24dk

www.sport24.dk

det handler ikke om
at blive til noget
– men om at blive til

nogen

Vassingerødvej 105, 3540 Lynge
Telefon: 2943 3767
5108354_ParaSport_b184xh60mm_byCH.indd 1
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Hovedfag: Friluftsliv, idræt & vandsport, musik,
kunst, politik & debat, change makers.
Mere end 40 eksistens- og valgfag: Fx kajak,
keramik, mountainbike, ølbrygning, adventure
race, svømning, skrivekunst.
Rejser: Spændende eventyr til lands og til vands.

silkeborghojskole.dk

facebook.com/byconniehansen
mail@by-conniehansen.com
02-02-2021 11:34:49
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» GLOBALT SAMARBEJDE

| PENCIL-ALT CAMERA LAURA HANSEN

Det handler altid om
mennesker
Det at leve med et handicap giver más o menos (mere eller mindre, red.) de samme udfordringer ligegyldigt hvor i verden, man befinder sig. I denne sammenhæng handler det om
mennesker, der lever med et handicap i Bolivia

S

ammen med Henry Lind, afdelingsleder for udvalget Globalt
Samarbejde, er jeg taget til Bolivia for at blive klogere på, hvad det
er, Dansk Handicap Forbund bruger
kræfter på uden for de danske grænser
og for at møde de mennesker, det hele
drejer sig om.
For at komme hertil har vi tilbagelagt en fjerdedel af jordens omkreds;
10.500 kilometer. Bolivia er verdens
27. største land, og for at gøre det
mere håndterbart, så vil det sige, at
landet er lidt over 25 gange så stort
som Danmark. Her bor omkring 11
mio. mennesker, som primært er fordelt i de største byer. Dertil kan dette
enorme land byde på alle tænkelige
klimazoner.
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Personligt fik jeg selv et handicap efter en trafikulykke i Sydamerika, hvor jeg
efterfølgende blev amputeret, så turen
bringer mig geografisk set tæt på min
egen ulykkeshistorie. Med følelserne
pakket ned i rygsækken og mit støvede
spanske i hånden, taler jeg med de mange mennesker, jeg møder, som måske er
forskellige i deres geografiske opvækst
fra La Paz med snedækkede bjergtoppe
til Riberalta med den særlige tropelugt
og varme, men samtidig gemmer de alle
på en lærerig historie.

Personlig og organisatorisk
udvikling
Jeg har deltaget i både møder og
workshops med vores partnere og deres medlemmer, og efter hvert møde

har jeg fået chancen for at tale med en
person fra et af de seks nationale forbund. I dag har været min første rolige
dag, hvor jeg har fået tid til at bearbejde og tygge lidt på de historier, som jeg
har fået fortalt. Der er mange, og de
repræsenterer hver især en fortælling,
som på mange måder minder mig om
de historier, jeg kender fra Danmark.
Vi er startet i Riberalta, Amazonas,
hvor jeg møder en kvinde ved navn
Maria Alejandra Rivera, som netop er
fyldt 40 år, har tre børn og er bosat i
sin moders hus. Et hus, der gør hende
afhængig af særligt hendes mellemste
søns hjælp, da huset er langt fra egnet
til en kørestolsbruger, som ærlig talt
utroligt få steder er i Bolivia. Når vi som
Dansk Handicap Forbund bidrager til
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selvstændig organisering og dermed
at skabe empowerment og en styrket
viden for mennesker med handicap i
Bolivia, er vi med til at sikre vilkår for
personer som Maria, der nu kan stille
krav om tilgængelighed fra sin nyligt
tilegnede plads i byrådet.
Der er generelt utrolig lidt information og viden om handicap i Bolivia, så
lidt at mange, der lever med et, ikke
selv har forståelse for, hvad det rent
faktisk vil sige. Maria har siddet i kørestol, siden hun for cirka ti år siden
kollapsede af rystelser og gentagende
besvimelser, og hun kan ikke forklare
den egentlig årsag til, hvorfor hun havnede der. Hun formoder selv, at det på
den ene eller anden måde skyldes en
reaktion på den psykiske, fysiske og
seksuelle vold, som hun blev udsat for
gennem hendes opvækst.
I samme by møder jeg også den næsten femten år yngre mand Guillermo
Parada Ruiz. Guillermo er formand
for lokalafdelingen for døve, hvor han
hver dag arbejder for rettighederne
og adgangen til skole, beskæftigelse
og tilgængelig tolkning. Guillermo blev
døv efter en ulykke som barn, og i dag
er hans søster det eneste familiemedlem, som har tillært sig tegnsprog for
at kunne kommunikere med ham. For
ham har muligheden for at deltage i
vores workshop, både givet ham en
organisation at kæmpe for, men også
en stor personlig udvikling med forøget
selvværd.

Som en del af arbejdet i andre lande
står udvalget globalt samarbejde for
planlægning og afholdelse af workshops, hvor formålet på den ene side
er at arbejde med at informere om
rettigheder og selvforståelse, og på
den anden side tager fat i organisationsopbygningen og vigtigheden heraf.
Under vores besøg deltager Guillermo
for anden gang til en workshop. Og
her i Riberalta føler han sig hjemme,
når han har adgang til en tolk eller
taler med andre som Maria Alejandra
Rivera, der selvom hun ikke er afhængig af det, kan tegnsprog. Her er
handicapbevægelsen nemlig rykket
sammen.

Organisering mod uvidenhed
Et liv med et handicap er for mange også et liv med fortællinger, der på hver
sin måde nærmest er umenneskelige
at bære på et sæt skuldre. Samtidig
er det også et liv fyldt med glæde, optimisme og helt unik forståelse samt
værdsættelse af livet. De følelser og de
udfordringer, vi hver især står overfor,
er på mange måder de samme, hvor
end på kloden vi befinder os.
Det kan handle om altid at skulle
være ekstra opmærksom på tilgængeligheden, for måske er der ikke taget
hensyn til niveaufri adgang. Eller at blive mødt af omgivelsernes manglende
forståelse eller ligefrem opleve stigmatisering. Måske hele tiden at skulle
kæmpe for at få det, man har ret til,

Guillermo hjælper Maria fra bilen til hendes kørestol i smattet efter
troperegn.
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som
er
med
til at
stille os
lige uanset,
hvor vi bor.
Når det er sagt,
så er jeg også
bevidst om, at
de personer, jeg
har mødt her
på den anden
side af jorden, alle er af
en stærkere
karakter. De
er en del af
handicapbevægelsen
i Bolivia. Det
er der rigtig
mange, der
ikke er. Der er
et kæmpe mørketal af personer, som
ikke kender til, eller som ikke ønsker,
at være en del af organisationerne.
For der er stadig meget skam koblet til
uvidenheden, og nogle personer bliver
ligefrem gemt væk af familien, fordi de
har et handicap.
Udfordringer og kamp mod stigmatisering er ens, men udgangspunktet
er og bliver forskelligt. Vi kender problemerne. I Danmark kan vi også være
meget forskelligt stillede, afhængigt af
hvilken kommune og personlige res-

Til en workshop arrangeret af DHF deltager Gulliermo og andre
unge med handicap.
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Årets produkt
Health & Rehab
Scandinavia
2021

Jeg er hurtigere på jobbet med min
PAWS hjælpemotor end i bil, og jeg
undgår forflytninger.
John M. Hinrup, tetraplegiker
og virksomhedsejer

Din PAWS-forhandler:
www.koerestolseksperten.dk
8980 3098 * admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve
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I Guyamerin
samles en lokalafdeling for
blinde.

sourcer vi har til rådighed. Det har en
enorm betydning for, hvad man får ret
til af hjælp. Men i Bolivia har mennesker
med handicap tæt på ingen rettigheder, og der er nærmest ingen hjælp at
hente. Det er netop derfor, at vores
arbejde i den globale verden er vigtigt.
Vi må lære fra os, for vi ved meget, og
vi ved, at vejen er organisering og dialog. Men husk på: det handler altid om
mennesker.

Dansk Handicap Forbund i
Bolivia
På spansk hedder hedder Dansk
Handicap Forbund, Asociación
Danesa de Personas con discapasidad, forkortet ADD. Og forbundet arbejder i otte forskellige
lande: Bolivia, Ghana, Guatemala, Honduras, Nepal, Nicaragua,
Uganda og Vietnam. Udgangspunktet for det Globale Udvalg
er at forbedre forholdene for
mennesker med handicap i de
lande, vi er til stede i. Den bedste vej der til, er vi overbeviste
om, er ved at organisere sig.

Offentlig transport i La Paz er
relativt nemt
med kabelbaner
i højderne.

Gaderne i La
Paz er fulde af
farver.

I Bolivia har forbundet seks
samarbejdspartnere, som er
landsdækkende handicaporganisationer. Forbundet for
bevægelseshandicap, blinde,
døve, psykiske lidelser og forældreforbundet for personer med
intellektuel handicap. Vi arbejder
for at styrke den samlede handicapbevægelse.
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» FRITID

| PENCIL-ALT CAMERA MADS STAMPE

Danmarks Sportsfiskerforbund kaster sig ind i arbejdet for

tilgængelige fiskepladser
Danmark skal have flere tilgængelige fiskepladser, og det skal sikres, at dem, der er, bliver
vedligeholdt. Nyt udvalg i Danmarks Sportsfiskerforbund skal hjælpe med til, at det sker
Dejligt at komme ud i naturen

S

olen stod højt på himlen, og temperaturen var godt på vej mod
de 30 grader, da Handicap-nyt
tilbage i 2019 besøgte Egon Dall på
en tilgængelig fiskeplads i Midtjylland.
Ligeså begejstret han var, da han viste
en meget velfungerende tilgængelig
plads, hvor han let kunne fiske fra, mens
han sad i sin kørestol, ligeså frustreret
var han, da han viste, hvordan en anden
tidligere tilgængelig fiskeplads var groet
til i græs og buske.
Sidenhen har Egon Dall arbejdet
målrettet på at sikre, at tilgængelige
fiskepladser ikke gror til i utilgængelighed i fremtiden, og i marts måned
resulterede det i nedsættelsen af et
handicapudvalg i Danmarks Sports
fiskerforbund (DSF).

Skabe overblik
Den første opgave for udvalget bliver at
skabe overblik over problemets omfang
og opdyrke samarbejder med relevante
myndigheder og kommuner, som kan
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arbejde sammen med udvalget for at
få flere tilgængelige fiskepladser i Danmark. Egon Dall, som er initiativtager til
udvalget, er allerede i kontakt med forbundet for et tættere samarbejde, og
direktør Jens Bouet fra Dansk Handicap
Forbund har haft samtaler med direktør
i DSF Lars Rasmussen.
”Vi bakker fuldt ud op om initiativet,
og vi hjælper i den udstrækning, der er
behov for det. Det vigtigste for mig er, at
arbejdet sker med vores medlemmers
erfaringer og behov for øje. Derfor er jeg
også meget tryg ved og glad for, at Egon
Dall står i spidsen,” konstaterer han.
Egon Dall vil desuden tage fat i Natur
styrelsen, som formelt set står for
vedligeholdelsen af de eksisterende
tilgængelige fiskepladser, samt udvalgte
kommuner for at undersøge, om de har
noget fiskevand, hvor man med fordel
kan oprette en tilgængelig fiskeplads.
”Det må ikke være en forhindring at
sidde i kørestol, når man som jeg elsker
at fiske,” konstaterer Egon Dall.

Han har været ivrig lystfisker i mange
år, og det holdt han ikke op med at
være, da han efter en hjerneblødning
endte i en kørestol. Og det er netop
kærligheden til fiskeriet, der har fået
Egon Dall til at rette blikket væk fra sig
selv og ud mod andre. For der er rigtig
mange gode ting at hente i fiskeriet,
og det er en god måde at komme ud
på.
”Det er en god måde at komme ud
i naturen, og når man som jeg sidder
i kørestol og derfor er begrænset i de
muligheder, jeg har i hverdagen, så er
det dejligt at opleve et sted, hvor jeg
kan præcis det samme som andre. Det
kan jeg her, når bare fiskepladsen er tilgængelig. Det vil jeg gerne give andre
mulighed for at opleve også,” konstaterer han.
Derfor har Egon Dall været involveret i at registrere tilgængelige fiskepladser i Danmark via appen FishingInDenmark, som vi skrev om i seneste
nummer af Handicap-nyt, og derfor
glæder han sig til arbejdet i det nye
handicapråd i DSF.
”Det handler meget om at lægge et
vist pres på de relevante aktører, så vi
får oprettet flere tilgængelige fiskepladser, som også holdes ved lige. De
skal vide, at vi er der, og at vi holder øje
med dem,” griner Egon Dall.
På Handicap-nyt EKSTRA, kan du se
en film fra Handicap-nyts besøg hos
Egon Dall for et par år siden. Egon Dall
oplyser desuden, at man er velkommen
til at kontakte ham, hvis man har input
til arbejdet eller kendskab til tilgængelige fiskepladser som fungerer – eller
det modsatte.
Egon Dall kan kontaktes på e-mail
egon.dall@gmail.com.
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HJE Ventilation

Præstefælledvej 12
2770 Kastrup
Tlf. 32 52 84 43
www.hje.nu

Ring til din
lokale Taxa
i Lejre på
Tlf. 46492700
)

ns Taxa

e Carste

(Tidliger

Medlem af

Ellebjergvej 39 • 2450 København SV
E-mail: info@dupont-flytning.dk
Telefon: 36 45 70 00

Frederiksberg
Smallegade 14-18
2000 Frederiksberg
Tlf: 27 23 04 22

Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60
salg@butikkik.dk • www.butikkik.dk
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Bøgh & Helstrup
Tlf. 3811 3835
www.bhbr.dk

Bøgh & Helstrup A/S
Dronning Olgas Vej 15A
2000 Frederiksberg C
Tlf.: 3811 3835

A3

Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder

Alexandra Drejer
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» UNGDOMSKREDSEN

| PENCIL-ALT CAMERA MADS STAMPE

Ny formand i Ungdomskredsen:

Jeg vil sikre en
stemme til alle
Ann-Katrine Kviesgaard er ny formand i Ungdomskredsen. De næste to år vil hun bruge på
at øge synligheden og gå i kødet på de fordomme, der fører til, at omgivelserne ser hendes
kørestol, før de ser hende
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U

ngdomskredsen i Dansk Handicap Forbund har fået ny formand. I marts måned tiltrådte
den 35 årige Ann-Katrine Kviesgaard
som formand for kredsen, hvor hun
afløste Zakaria Naser, som efter fire år
har valgt at træde tilbage. Ann-Katrine,
som allerhelst vil kaldes AK, er især optaget af at rykke ved omverdenens opfattelse af mennesker med handicap,
og hun tror på, at en øget synlighed
kan være vejen frem i forhold til det.
Derfor er netop dét også fokus for
Ungdomskredsen i de kommende år.
”UK-medlemmerne mangler ofte at
møde forståelse fra omgivelserne for
de vilkår, de lever under, og som står i
vejen for at kunne leve det ungdomsliv,
som de gerne vil leve. Man ses ikke
som det menneske, man er, og det vil
jeg gerne gøre noget ved,” fortæller AK
til Handicap-nyt, da vi møder hende på
Egmont Højskolen i Hou, hvor hun er
elev i øjeblikket.
Hun oplever selv, at omgivelserne ser kørestolen, før de ser hende
som person, og derfor er det også en
personlig motivation for hende, hvis
Ungdomskredsen kan være med til at
rykke noget på det punkt. I den forbindelse er hun også enormt glad for den
meget store opbakning, som hendes
formandsvalg mødte på landsmødet.
”Det giver mig tro på, at jeg kan løfte opgaven, og at der er andre, der er
enige med de holdninger og meninger,
som jeg har,” siger hun.
AK vil arbejde på at skabe bred opbakning til projektet, så hele UK kan løfte i
flok og få skabt den synlighed, hun mener, der er nødvendig for at opnå større
forståelse. I planerne ligger et større
fremstød på de sociale medier, men hun
er heller ikke blind for, at det betyder
meget at komme ud i virkeligheden og
møde folk, hvor de er. Derfor har hun øje
på folkeskolerne som en mulighed.
”Børn er nysgerrige og fri for forudindtagede holdninger. De spørger, når
de vil vide noget, og så er de ellers hurtigt videre. På den måde er de nemme
at påvirke og dejligt lige til,” griner AK.

Der er nok at gøre
At det netop er fordomme og forudindtagede holdninger til personer med
handicap, AK og Ungdomskredsen
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tager fat på, udspringer dog ikke blot
af den nye formands personlige erfaringer med og interesse for emnet; det
finder også sin berettigelse i diverse
undersøgelser gennem årene.
Fx vurderede hver anden dansker i
en undersøgelse fra 2015, at en person med handicap ville have lavere
sandsynlighed for at blive ansat end en
person uden et handicap, selvom de to
personers kvalifikationer var de samme. Undersøgelsen blev gennemført
af konsulenthuset Incentive for Det
Centrale Handicapråd, og den viste også at otte procent af mennesker med
handicap oplever, at fordomme er en
begrænsning for deres mulighed for at
tage en uddannelse.
Undersøgelsen står desuden på
skuldrene af en anden undersøgelse
fra 2011 fra Socialstyrelsen, som viser,
at 88 procent af danske børn mente,
at det er synd for mennesker med
handicap. Halvdelen af børnene mener i samme undersøgelse, at det er
bedst for børn med handicap at være
i forening med andre børn med handicap. Det konkluderes dog også, at
børn faktisk hurtigt ændrer holdning,
når bare de får mere viden om tingene,
præcis som AK påpeger i forbindelse
med ønsket om at lade UK komme ud
og holde foredrag på Folkeskoler rundt
om i landet.

Ikke en chance

Men det er de, og det skal folk forstå,
mener hun.
”Vi vil gerne mødes, som alle andre
også mødes. Vi vil gerne tales direkte
til i stedet for, at man er tilbageholdende og ikke tør tage snakken. For
når vi ikke tør det, så giver vi aldrig de
mennesker, som fx har talebesvær, en
chance for at gøre sig gældende og
bruge deres intellekt fuldt ud,” fortæller hun.
Det er ikke kun over for omverdenen, AK ønsker, at de unge fra Ungdomskredsen skal gøre deres stemme
gældende. Også indadtil i forbundet er
det hendes ønske, at UK profilerer sig
stærkere med hende som formand.
Ikke mindst ud i lokalafdelingerne, hvor
hun gerne så, at flere unge gjorde en
indsats.
”Jeg oplever, at lokalafdelingernes
arrangementer i høj grad er henvendt
til et mere modent publikum. Det er
der ikke noget at sige til, da det i høj
grad er dem, der melder sig i lokalafdelingerne. Jeg vil dog arbejde for, at flere
unge tager en tørn lokalt og sætter sig
i spidsen for nogle arrangementer, som
også peger mod en yngre målgruppe,”
lyder det fra AK.
AK er valgt som formand i UK frem til
2024. Hun har mulighed for at tage to
perioder, hvis hun genvælges som formand inden hendes fyldte 37. år, som
er aldersgrænsen for at være medlem
i UK.

AK’s egne erfaringer med fordomme
og forudindtagede holdninger til handicap fra omgivelserne blev for alvor formet, da hun i 2017 havnede i kørestol
efter en hjerneoperation. Inden da havde hun levet et liv uden et fysisk handicap, og hun var slet ikke forberedt på,
hvordan omverdenens opfattelse af
hende ville ændre sig.
”Jeg kunne konstatere, at mange
holdt helt op med at tale til mig. De
henvendte sig i stedet til folk omkring
mig, som jeg var sammen med. Det var
virkelig en omvæltning for mig,” konstaterer hun.
Igennem Ungdomskredsen har hun
desuden mødt unge, som slet ikke kan
eller har store udfordringer med at tale
og formulere sig, og hun ved, at de ofte
bliver mødt med en udbredt forståelse
af, at de ikke er mentalt velfungerende.
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SOT HVILEORTOSE
til hænder, som har behov for
støtte af en ortose i hvile eller til
udspænding for at bibeholde eller
øge håndens bevægelighed.

Læs mere om SOT
på camp.dk.

Popz Danmark ApS
Nordvej 11 • 4200 Slagelse
Tlf +45 58 56 53 53
Fax: +45 58 52 62 42
info@popz.dk • www.popz.dk

Kontakt os på: info@camp.dk
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Digital Inklusion for Alle
J

eg tror, vi alle sammen kender det, at noget sker pludseligt hen over natten, og så er verden forandret for
evigt, og andre gange kan man føle, at man har sovet i
syv år, og intet er forandret siden sidste gang, man kiggede.
Jeg ville ønske, at jeg havde fornemmelsen af, at verden blev
forandret hen over natten, da jeg den 2. marts 2022 deltog i
Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioners og Digitaliseringsstyrelsens konference om digital inklusion, men
det var bestemt ikke dramatisk udvikling, som prægede mine
tanker efter dagens program – tværtimod.
Jeg har ikke deltaget i konferencer om digital inklusion
siden 2014, men emnerne, spørgsmålene, ambitionerne og
deltagerne var langt hen ad vejen de samme i 2022. Der var
ikke meget nyt under solen. Bevares, deltagerne var meget
positive og konstruktive, men der er intet, som tyder på, at
deres holdninger og ambitioner har den store genklang uden
for den lukkede kreds.
Der mangler konkrete udmeldinger om krav til digital inklusion fra politiske og administrative ledere, som både kan
sætte retningen og tilføre de nødvendige ressourcer til at understøtte
udviklingen, men der er ingen prioriteret ledelse, og der stilles ikke
konkrete krav til private aktører som
fx banker og forsikringsselskaber
om, at deres tjenester skal være for
alle, eller at der skal være en alternativ løsning for fx personer med
handicap.
I Danmark er vi inden for de
seneste 20 år blevet meget
mere digitale. Vi bruger digitale værktøjer til alt muligt, og der er et krav om,
at vi skal benytte os af
statens digitale løsninger.
Selvom det har været et
løfte, at personer med
handicap ville blive mere inkluderede i samfundslivet som følge
af den teknologiske udvikling, så
vil jeg påstå, at vi
i dag befinder os
endnu længere
væk fra det
digitale centrum.
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Jeg tillader mig at sige det, fordi der er krav om, at vi alle
skal bruge NemId, MitID, tastselv.skat.dk og have en Nemkonto. For at kunne bruge og udnytte disse løsninger skal vi
alle føle os trygge ved de digitale løsninger, og vi skal beherske dem funktionelt, og det tror jeg ikke, alle med et bevægelseshandicap kan leve op til. Der er mange medlemmer
af Dansk Handicap Forbund, som tilhører de 20-25% af befolkningen, som man kalder digitalt udfordrede – de mangler
efter sigende digital kapital.
Nogle har aldrig fået de digitale løsninger ind under huden.
Andre har udfordringer med at læse på skærmen. Nogle har
nedsat funktion i arme og hænder. Og andre er blot udfordrede eller tilhører den ældre del af befolkningen, som ikke
er vokset op med den slags teknologiske isenkram. Det kan
godt være, at de digitale løsninger har været med til at åbne
arbejdsmarkedet for flere, men mangel på adgang til og kontrol af løsningerne er også med til at vanskeliggøre drømmen
om en plads på arbejdsmarkedet for nogle med bevægelseshandicap.
Nu skal det hele ikke være en stor
klagesang, og det er kun rimeligt at
anerkende ambitionerne i programmet for konferencen, som satte fokus på konkrete løsninger og anvisninger til at overkomme den digitale
eksklusion. Og der hersker ingen
tvivl om, at deltagerne gerne så, at
der bliver fundet løsninger på en
meget højere grad af inklusion eller
gode alternative løsninger til dem,
som ikke kan komme med på den
digitale vogn. Problemet er efter
min opfattelse, at man holder
konference for hinanden og
ikke for dem, som kan gøre en
forskel, når det gælder prioritering og ressourcer.
Hvordan kommer man i
kontakt med dem på en
måde, så de kan forstå,
at vi ikke er kommet tættere på digital inklusion
– tværtimod? Jeg ved
det ikke præcist, men
det er nødvendigt at
få budskabet udbredt.
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Kronikøren savner ansvarlighed, når det gælder digitale løsninger

» KULTURTILBUD

| PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD

Nyt til filmelskere

CAMERA PRESSEFOTO: MALERGÅRDEN

To forskellige filmtilbud, som kan forsøde en dag med dårligt vejr

Nu kan du se film med Fy & Bi gratis.
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Se danske stumfilm gratis

Se korte film fra små museer

Danmark er et pionerland, når
det gælder stumfilm. Fra 19101920, så var vi en førende nation
på området, og skuespillere
som Asta Nielsen og makkerparret Fy & Bi var kendt mange
steder i udlandet.
Ved hjælp af fonde er det
lykkedes at få midler til at digitalisere dansk films guldalder.
Planen er at digitalisere 400 film.
Og allerede nu kan du se en hel
del af dem. Nogle af dem har det
ikke været muligt at se siden
1920erne.
På samme side kan du se
plakater, fotografier, tematekster, manuskripter og datidens
anmeldelser. Alt er gratis og frit
tilgængeligt.
Stumfilm.dk er det største
filmhistoriske formidlingsprojekt i Danmark og er muliggjort
af Augustinus Fonden, Aage og
Johanne Louis-Hansens Fond
og A.P. Møller Fonden, der hver
har doneret ti millioner kroner.
Så sæt dig godt til rette og besøg https://www.stumfilm.dk/

Danske Handicaporganisationer (DH) har gennem projektet Film for alle, der
udvikler og udgiver film om kulturelle emner, fået mulighed for at tilbyde billigere adgang til projektets film.
Filmene tilbyder kulturoplevelser til personer, der har svært ved at besøge
museer. Det kan være fordi museerne ligger langt væk fra der, hvor man bor
eller på grund af museernes fysiske adgangsforhold.
Dansk Handicap Forbunds medlemmer kan få adgang til én gratis kortfilm
samt adgang til yderligere fire film for kr. 30 i alt.
Du kan se den første film gratis. Og dernæst kan du, hvis du har lyst, købe
adgang. Filmene er tekstede og tager dig med indenfor på steder, som ellers
ikke altid er let tilgængelige.
Den ene film er om forfatteren Valdemar Rørdam (1872-1946) og hans
turbulente tid på Malergården i Odsherred. Han gik fra at være berømt forfatter til at være vanæret som nazist. En anden film er om Kamma Rahbek
(1775-1829), som boede i Bakkehuset på Frederiksberg, hvor hun samlede
guldalderens store kunstnere og videnskabsmænd omkring sig. Fx havde
H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger og H.C. Ørsted deres gang der.
Selve filmene er med skuespillere, men de bevæger sig i de autentiske
stuer/museer. Så det er ikke film om museernes samlinger og genstande.

Hvis du vil se de korte film
1: Gå ind på filmforalle.dk/forening-gratis, 2: Tast koden: 857
Inde på siden kan du også udfylde et kort spørgeskema og hjælpe projektet med at blive bedre til at tilbyde oplevelser for alle.

Om projektet Film for alle
Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen, Augustinus Fonden og
Beckett-Fonden og er et samarbejde mellem fem museumsorganisationer:
Museum Vestsjælland, Museum Lolland-Falster, Frederiksbergmuseerne,
Observatoriet i Brorfelde og Oplevelsescenter Nyvang.
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Harmoni fra en kilde
Hycleen Automation System

• Når der er fokus på hygiene
• Enkel intuitiv betjening
• Indregulering har aldrig været nemmere

Storgade 30 B, 1.sal • 4180 Sorø
Tlf. 5786 2525

www.gfps.com

Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i
fællesskab. Alle beboere er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger.
Kildehaven Gården er vores aktivitets- og samværstilbud der ligger i naturskønne omgivelser. Her
aktiveres indskrevne brugere i hverdagene med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og der
vægtes en høj grad af medbestemmelse i hvilke aktiviteter der skal iværksættes.
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse. Vi værner om
det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samspil på tværs af enheder og diagnoser.
Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under hensyntagen
til fællesskabet.
Vi gør dem der vil, til dem der kan
Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052
BOSTEDET

Kildehaven

Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge
www.kildehaven.com

Foreningens formål er
at vartage interesser
for stomi- og reservoiroprerede personer, samt personer med
sygdomme der kan føre til anlæggelse af
stomi/resorvoir. Læs mere på www.copa.dk
Stomiguiden er for dig,
der er ung - og som
søger information omkring livet med stomi.
Der er på stomiguiden et stort fokus på de
mere dagligdags aspekter i det at have
stomi.
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» PORTRÆT

| PENCIL-ALT CAMERA LAURA HANSEN

Kørestolsyoga har givet Mette Vennerstrøm

forståelse for sin krop
Mette Vennerstrøm er måske Danmarks første certificerede yogalærer, der er kørestolsbruger. For hende handler yoga ikke om træningsformens særlige yderpositioner, det vigtige er vejen dertil, og den udøvendes personlige mål med træningen

S

”

tart med at føle tyngden mod
stolen. Rul skulderne tilbage
og placer hænderne på dine
lår. Stræk så din krop høj mod loftet
og tænk på at have en længde hele
vejen gennem rygsøjlen til toppen af
hovedet. Flyt fokus til din vejrtræk-
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ning, og læg mærke til bevægelsen i
dit bryst. I maven. Og helt ned til den
jordforbindende følelse du har til stolen. Bliv nu opmærksom på dine ben
og på deres placering. Prøv at fornem
hele kroppen på en gang – hvis du kan.
Brug til sidst lidt tid på at mærke efter,

hvad din intention er med dagens yogatræning.”
Mette Vennerstrøms toneleje ligger
lavt og stemmen er behagelig, når hun
guider igennem den første del af en
typisk undervisningsgang, lige som hun
har lært det under sin uddannelse.
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022
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Sådan starter besøget, da
 andicap-nyt i begyndelsen af marts
H
er taget ud for at blive klogere på,
hvordan yoga fra en kørestol ser ud.
For hende er yoga en træningsform,
som kan bruges af alle til at skabe en
bedre forståelse for sin krop. Det vigtige er ikke bestemte yderpositioner,
som mange umiddelbart får billeder af
på nethinden, når ordet yoga nævnes.
Det handler i langt højere grad om kontakten mellem krop og sind.

Begyndte på yoga efter skade
Mette Vennerstrøm opdagede først det
særlige ved yoga under sit genoptræningsforløb i Hornbæk. Her har Rigshospitalets afdeling for rygmarvskader en
klinik, hvor genoptræningen foregår i
trygge og intensive rammer.
”Jeg mødte for første gang andre i
samme situation som mig selv. Det var
en vild oplevelse efter flere måneder,
hvor lægerne ikke havde formået at
give mig den rigtige diagnose. Her kom
der en yogainstruktør på besøg, og det
måtte jeg prøve. For første gang i lang
tid fandt jeg ro igen.”
I 2016 blev Mette indlagt på hospitalet, efter hun var blevet bidt af en flåt
og fik diagnosen neuroborreliose. Da
hun blev udskrevet, havde hun store
problemer med balancen, men lægerne
mente først, at hun ville komme til at
løbe igen. Efter cirka et halvt år konstaterede en overlæge, at infektionen
havde ført til en rygmarvsskade.
”For mig har yoga været en rejse til at
forstå min krop meget bedre. Jeg er ikke så vred på min krop, som jeg egentlig var. Altså jeg var enormt frustreret
over den her krop, der ikke længere
kunne de samme ting. Nu forstår jeg
den bedre, og ved for eksempel hvilke
stræk, jeg skal lave hvornår, så jeg ikke
får kramper om natten,” fortæller Mette om accepten af sin forandrede krop.
Den lange ventetid på den rigtige
diagnose medførte, at angsten sneg
sig ind på Mette. En uvished og usikkerhed i sindet, om tingene også er
som de giver sig ud for. Når hun dyrker
yoga nu, kommer hun altid i balance.

Yoga er for alle
Det er vigtigt for Mette Vennerstrøm
at understrege, at yoga er en træHandicap Nyt | nummer 2 | 2022

ningsform, som kan udføres på rigtig
mange forskellige måder. Hun har flere
gange hørt, at andre er blevet mødt af
det, hun kalder en degraderende taleform eller en forståelse af utilstrækkelighed, hvis de har forsøgt sig med
yoga fra en kørestol.
”En stående underviser kan finde på
at udtale, at det ikke er muligt at lave
en hel solhilsen, når man sidder i en
kørestol: ”så må I jo nøjes med at lave
en halv.” Det er vigtigt for mig at sige,
at jeg har min måde at lave hilsenen
på, og jeg hjælper andre med at finde
deres.”
Lige netop denne forståelse om,
hvad der er rigtigt, og hvad der er
forkert, blev en udfordring for Mette,
da hun efter sin genoptræning selv
ønskede at blive yogaunderviser, med
drømmen om at give sin egen oplevelse videre til andre. Det var svært for
hende at finde en yogaskole, der mente, at de kunne rumme opgaven med
en kørestolsbruger som elev. Til sidst
fandt hun en uddannelse i Greve med
en yogalærer, der ikke anså hendes
muligheder for at blive underviser som
anderledes end andres.
I dag er Mette Vennerstrøm certificeret underviser, og til sin træning
bruger hun redskaber, når hun skal
udføre stillingerne. Det er eksempelvis
svært for hende at strække musklerne hen over låret,
men med hjælp af et
langt bælte kan hun
sikre et stræk, som
ellers ikke er muligt.
Når hun dyrker yoga
derhjemme, gør hun
normalt ikke brug af
sin kørestol. Men lige
som klodser, puder
og bælter, så kan
kørestolen være det
redskab, der gør yogaen mulig.

have armene længere tilbage. Der
kan man bruge en væg til støtte og
give muligheden for at rulle skulderne
mere end ellers,” forklarer hun og demonstrerer som på billedet.
Ud over at bruge udstyr i form af kørestol eller bælter, så fortæller Mette,
at sindet også er et vigtigt redskab.
Hun har selv udfordringer med at rotere særligt sin ene fod, men hvis hun
forestiller sig, at hun gør det, så giver
det faktisk lidt mere til øvelsen. Det
samme gælder, når hun skal strække
sin krop lang, for tankerne og forestillingen giver en øget mulighed, forklarer
hun. Det handler igen om koblingen
mellem kroppen og sindet.
”Med yoga finder jeg en balance i
både min krop og i mit sind, og jeg ved
godt, at det ikke nødvendigvis er sådan
for andre – men sådan er det for mig.
Jeg har mødt mange andre, der har
haft nogle af de samme frustrationer
som mig selv, og hvis jeg kan give min
oplevelse med yoga videre til bare
nogen andre, som kunne få den samme oplevelse af det, som jeg har haft,
så ville det være stort. Det har været
en gave for mig,” lyder det fra Mette
Vennerstrøm, der er overbevist om, at
den øgede forståelse for kroppen og
sindet, som yogaen har medført, har
givet hende en vigtig værktøjskasse til
at arbejde med sin egen psyke.

Øvelser på forskellig vis
”Når man skal lave,
hunden, der kigger
ned, så skal man
arbejde meget med
skulderpositionen,
da man gerne vil
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» FORSKNING

| PENCIL-ALT MONA STENHAUG JOHANNESSEN, UNIVERSITETSLEKTOR OG TERJE ØIEN THOMSEN, FØRSTELEKTOR

Hvem holder
masken?
Forfatterne til denne artikel arbejder på UiT-Norges arktiske
universitet på instituttet for omsorg. Omsorgsuddannelsen
er en særlig norsk helse- og socialfaglig uddannelse, som
har fokus på enkelt individers udfordringer og muligheder.
Uddannelsen har et humanistisk grundsyn

K

irsten, som bruger kørestol, er ikke en kørestol, Anne, som har en ADHD-diagnose, er ikke ADHD, og Jens, som har en autismediagnose, er ikke
autisme. Ingen er en diagnose, men mange har en diagnose.

Alle har flere roller
Alle mennesker har flere roller, som indbefatter udfordringer og muligheder. Vi kan
være elever, studerende, forældre, veninder, venner og så videre. I de forskellige
roller kan det tænkes, at vi bærer forskellige forklædninger og masker, der får ligheder og forskelle frem. Alle går med masker, og uanset om vi møder verden som
æggemad, monster eller robot, er det vigtigt, at især fagfolk har fokus på, hvem der
befinder sig bag masken.
Denne viden er grundlæggende for at skabe åbenhed, forståelse, tillid og god
kommunikation mellem fx elev og lærer.
I Danmark og Norge har vi det samme menneskesyn, og meget er ens. Der er dog
nogle forskelle i skolesystemets struktur. Den danske skole er generelt præget af,
at der findes mange private og alternative skoletilbud i modsætning til den norske
skole, der er kendetegnet ved, at der er relativt få private og alternative skoletilbud.
Der er langt flere elever med særlige behov i Norge, som der er en del af det ordinære uddannelsestilbud, end der er i Danmark. Ved hjælp af begreberne inklusion
og integration vil vi se på, hvorfor det er sådan.

Inklusion handler om at finde eleven bag masken
For at bruge begreberne inklusion og integration i folkeskolen må vi antage, at nogen har en maske, der gør, at de bliver opfattet og måske også oplever at stå uden
for fællesskabet. Hvis det ikke var tilfældet, ville det være meningsløst overhovedet
at have disse begreber. En af forudsætningerne for et samfund, hvor alle bliver accepteret som naturlige bidragydere, er at acceptere, at forskellighed er noget, der
kan føre til en gevinst for alle.
Det er derfor vigtigt, at inklusion opfattes som et socialt gode, og ikke noget vi
gør for at spare penge. Inklusion er muligt, men det er bestemt ikke noget, man
sparer penge ved at praktisere. Hvis man starter med tal fra 2019, så brugte man
i Norge cirka 90.000 danske kroner i gennemsnit per folkeskoleelev, mens tallet i
samme periode i Danmark var 70.600 danske kroner i gennemsnit per folkeskoleelev.
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Den store forskel i udgifter skyldes
nok lige så meget geografi som ønsket
om en bedre skole for alle, men har alligevel bidraget til, at inklusion som ide
er blevet en naturlig del af debatten om
inklusion i Norge.
Det kan skyldes flere ting, men det er
mest nærliggende at forklare det med,
at den norske befolkning er geografisk
meget spredt, og at der derfor ikke er
økonomisk grundlag for at drive mange
private og alternative skoler, da der ville være meget få elever på hver skole.
Tabellerne i sig selv siger måske noget
om, hvorfor langt de fleste børn i Norge indgår i folkeskolen, men det er nok
ikke hele forklaringen. Det er i Norge,
som i Danmark, et politisk mål, at så
mange som muligt skal være inkluderet
i deres nærmiljø, hvad enten det drejer
sig om skole eller anden deltagelse i
samfundet.

Hvem er ”bag masken”?
Alle elever er unikke og har forskellige
behov. Det er vigtigt, at de forskellige
behov ikke forsvinder i ligestillingstænkningen. Først når vi er i stand til
at se, hvem der er ”bag maskerne”,
kan vi starte arbejdet med at inkludere

alle i skolen. Den væsentligste forskel
mellem inklusionsbegrebet og integrationsbegrebet er, at inklusion refererer
til at skabe noget nyt. Hvis der er en ny
elev i en klasse, vil denne tilføje noget
nyt, som igen vil føre til, at alle ændrer
sig. Det betyder, at det ikke kun er
den nye elev, der skal tilpasse sig. Hvis
integration bliver idealet, taler vi traditionelt kun om, at den nye elev ændrer
sig for at blive så lig dem, der allerede
er der, som muligt, og hvad skulle meningen være med det? Det er derfor
vigtigt at kunne skelne mellem begreberne inklusion og integration – og at
være opmærksom på, at inklusion er
idealet.
Da alle elever er forskellige, vil alle
elever kunne tilføje noget nyt til en
klasse, uanset om de har et defineret
handicap eller ej. Alle de forskellige
erfaringer og interesser vil kunne give
merværdi – ikke kun for eleven, der
står udenfor, men for alle. En kortlægning af den enkelte elevs faglige og
sociale ressourcer, ønsker og behov
kan danne grundlag for inklusion. Det
er nødvendigt at afdække dette, for at
en elev i kørestol kan fungere i samspil
med andre. Eleven skal kunne komme
til et andet lokale, hvis det er der, re-

Totalt

Offentlige
skoler

Private
skoler

Efterskoler

Danmark

674.1381

521.336

121.861

30.941

Danmark

100 %

77 %

18 %

Norge

635.497

607.397

Norge

100 %

96 %

Det vigtigste er valgfrihed
Inklusion handler ikke om enten eller,
men om både og. Fokus i arbejdet med
inklusion må være, at vi alle er unikke
og har forskellige behov, og at det er
den enkeltes ønsker og behov, der skal
være styrende – ikke blot ideen om, at
alle skal behandles lige. Tværtimod, for
at behandle alle lige, vil det også være
vigtigt at behandle elever forskelligt.
Fokus skal altid være på elevens forudsætninger og ønsker, ikke hvad der er
lettest, mest effektivt eller hvad koster
mindst.
Når vi tager masken af, vil vi se, at
mennesker selv uden maske stadig er
anderledes og unikke. Aldrig har det
gamle slogan om det, der er nødvendigt for nogle, er godt for alle - passet
bedre.
Oversat fra norsk af Bente Rødsgaard

Totalt

Offentlige
skoler

Danmark3

1.875

1080

551

244

5%

Danmark

100 %

58%

29 %

13 %

28.100

n/a2

Norge

2.776

2.509

267

n/a

4%

n/a

Norge

100 %

90 %

10 %

n/a

Tabel 1 - antal grundskoleelever fordelt på skoletyper

1
2
3

sten af klassen skal være. En elev med
en autismediagnose kan have behov
for pædagogisk støtte for at fungere
bedst muligt – også i et frikvarter, men
det kan også være godt for de andre
elever at have flere voksne til rådighed.
Hemmeligheden er at finde muligheder
og ikke være så optaget af at lede efter
barrierer.

Private
skoler

Efterskoler

Tabel 2 - antal skoler som tilbyder grundskoleuddannelse

18.168 elever i kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, specialskoler for børn, dagbehandlingstilbud og andre tilbud er holdt uden for i denne tabel.
Det findes ingen skoler i Norge som direkte kan sammenlignes med de danske efterskoler.
181 specialskoler for børn og 240 dagbehandlingstilbud er holdt udenfor i denne tabel.
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» POLITIK

| PENCIL-ALT JEPPE KERCKHOFFS CAMERA GUA STUDIO

Politisk fokus på
BPA ordningen
Den 16. marts 2022 blev der sat rekord i antallet af kørestole på Christiansborg. Det var en
kulmination på års kamp for at få forbedret hjælpeordningen Borgerstyret Personlig Assistanse (BPA), som i årevis er blevet undermineret af kommunal praksis. BPA er på finansloven, og nu står slaget om sikring og konkrete forbedringer for ordningen

I

gennem flere år har vi i Dansk Handicap Forbund i forhold til BPA-ordningen oplevet en meget aggressiv
afgørelsespraksis fra kommunernes
side. En praksis, hvor de hele tiden forsøger at skære i ordninger, klippe dem
i stykker og frakende dem med tilbud
om at få punkthjælp fra hjemmeplejen.
Udfordringerne er massive og handler
både om at blive visiteret til ordningen,
hvor antallet af nytilkendelser er halveret i perioden fra 2016 til 2019, men
det handler også om fejlagtige udmå-
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linger, udokumenterede påstande om,
at man ikke kan være arbejdsleder, og
spekulation i at minimere både tilskud
og administrationsudgifter til ordningerne.
Desværre er billedet meget klart.
Trods påstande om det modsatte,
så må vi konstatere, at kommunerne
grundlæggende ikke kan eller vil forstå
intentionerne med denne helt særlige
lovgivning, som er den eneste vej til en
værdig tilværelse for de mennesker,
som har de mest indgribende funk-

tionsnedsættelser. Det er som om,
mange af dem famler i blinde, og det
ser ud som om, at der er lokale hensyn,
som vejer tungere end den korrekte
faglige løsning. Den aggressive adfærd
fører langsomt til en praksisglidning og
en underminering af ordningen, som
må og skal stoppes gennem konkret
politisk handling.

Historisk interesse i Folketinget
Dansk Handicap Forbund har gennem de sidste par år arbejdet intenst
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Borgerstyret Personlig Assistance
(LOBPA). Arrangementet var ikke kun
en rekord i antallet af kørestole på
Christiansborg, men også en begivenhed, som markerede stor politisk vilje
til at gøre noget ved problemet. En vilje, som vi nu sammen skal kæmpe for
at få omsat til konkret handling.

På finansloven
Et godt udgangspunkt for forhandling
af en ny løsning er det faktum, at BPA
er på finansloven. Formålet er at få en
løsning på den kommunale misbrug af
rådighedstimer, som gør det umuligt
at få ordningerne til at hænge sammen
og gør rekruttering af hjælpere til en
næsten umulig opgave. I Dansk Handicap Forbund opfatter vi det som en
anerkendelse af, at der er problemer,
og vi benytter lejligheden til at gøre
opmærksom på, at problemet ikke
alene er løst ved at sætte grænser for
brugen af rådighedstimer.

Mange kørestolsbrugere havde
fundet vej til Christiansborg.

Samlet løsning og kobling til
specialeplan
Dansk Handicap Forbund ønsker en
samlet løsning, hvor vi én gang for alle
får løst de nævnte akutte problemer,

men også at få skabt grundlaget for,
at de mennesker, som har et massivt
behov for hjælp, får de rigtige løsninger
– baseret på stærk faglighed og forståelse for deres funktionsnedsættelse
og livssituation.
Det kræver to ting: for det første må
der sikres en præcisering af reglerne,
som i dag er præget af en skønsmæssig vurdering, som ser ud til langt
hen ad vejen at give kommunerne frit
spil til at skære, frakende og holde
borgere med massive behov ude af
ordningen. Forbundet mener, det bør
ske gennem en udvidet bekendtgørelse, som skal fastsætte klare regler.
For det andet er det helt afgørende, at
BPA udfordringerne tænkes sammen
med forårets forhandlinger om en
specialeplan på handicapområdet. En
specialeplan skal, hvis den skal have
effekt for vores medlemmer, indeholde en klar forpligtelse til at inddrage
specialkonsulenter i visitationen, når
man står med borgere med så massive behov, som denne gruppe har. Dernæst skal der også sikres en ændret
finansieringsmodel, som kan flytte
kommunernes fokus fra økonomi til
faglighed og forebyggelse.

sammen med syv andre organisationer med særlig interesse for BPA. Vi
har dannet et stærkt netværk, som
vidensdeler og koordinerer vores
indsatser omkring ordningen, og det
skaber resultater. En aktionsgruppe
bestående af Dansk Handicap Forbund,
Muskelsvindfonden og CP Danmark har
holdt en lang række møder om de mest
akutte problemer med ordningen. Fx
om ukritisk brug af rådighedstimer,
reduktion af hverdagshjælp ved at
omdefinere den til at være sundhedsydelser og problemer i forbindelse med
hospitalsindlæggelser. Vi har i denne
proces stillet krav om, at der handles
på problemerne, inden det er for sent.
Sammen er vi lykkes med at få en historisk drøftelse af ordningen i Folketingssalen, hvor man den 3. juni 2021
vedtog Folketingsbeslutning V 141,
som tilkendegav, at man ønskede en
fremtidssikring af ordningen.
Senest blev ordningen behandlet ved
en konference i Landstingssalen den
16. marts i år – arrangeret af arbejdsgiverforeningen Landsorganisationen
Handicap Nyt | nummer 2 | 2022
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Den røde plet skal væk:

Sådan undgår du tryksår
Handicap-nyt har talt med overlæge og ekspert i tryksår Rolf Jelnes, som kommer med
gode råd til forebyggelse, og med Flemming Nørring, der gør alt for at undgå tryksår

Flemming Nørring bruger en
kørebåre for at undgå tryksår.

F

lemming Nørring er med egne
ord som en kinesisk vase, der har
været limet sammen rigtig mange gange. Han lever livet på en skrøbelig balancegang, hvor han hver eneste
dag må sikre sig, at han ikke pådrager
sig nye tryksår.
”Der er ikke mere at gøre, hvis jeg
får et nyt sår,” siger lægerne. Og jeg vil
gerne leve længe endnu, så jeg er meget opmærksom på, at der ikke opstår
nye sår,” fortæller Flemming Nørring,
da Handicap-nyt besøger ham i hans
hjem i Høje Taastrup.
Han har været lam fra navlen og ned
siden han som 15-årig kørte galt med
en ven. Ulykken gav ham livets gave,
som han siger, og dermed fortæller
Flemming også meget om sig selv: han
vil hellere se på de lyse sider af livet
frem for de mørke.
Når man bliver lam i en trafikulykke,
er det en gave, at man ikke døde; hvis
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tryksår binder dig til sengen – løs det.
Det er Flemmings livsfilosofi, og derfor
tog han også et drastisk valg for tre år
siden, da han lagde sig permanent på
sin mavebåre, som han i øvrigt selv har
været med til at konstruere.
Mavebåren kan beskrives som en
båre, der er påmonteret hjulene fra
en manuel kørestol, så Flemming med
sine arme kan køre sig fremad, mens
han ligger ned. Det har krævet øvelse at finde det rette balancepunkt
og få den konstrueret, så den virker
for ham, men han har gjort det, og i
skrivende stund venter han på en opgraderet version af sin båre med elektriske hjul, så han kan komme længere
omkring.

Mange år med sår
Selvom Flemmings historie ved første
øjekast kan ligne en solstrålehistorie,
så er det store problemer med tryksår,

der har tvunget ham til at tage det valg
at lægge sig på en mavebåre.
Det første sår fik han i 1988, og siden
da er sårene kommet løbende over årene. Så sent som sidste år var han indlagt
og fik lukket to sår – det ene var 12 cm
dybt. Flemming havde på det tidspunkt
haft sårene i syv år, og de var blandt årsagerne til, at han lagde sig permanent
på båren. Inden da havde han dog lagt
sig på båren i længere perioder, så det
var ikke nyt for ham at bruge den til at
komme rundt. Men denne gang var det
alligevel anderledes, fordi lægerne fortalte ham, at der ikke er mere at gøre,
hvis han får et sår mere.
Alt i alt vurderer Flemming, at han
har tilbragt fem år på hospitalet på
grund af tryksår, og selvom båren ikke
har friholdt ham fra at få nye, så oplever han, at han heler hurtigere, når han
lever et aktivt liv på båren frem for et
passivt liv i sengen.
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”Den giver mig for det første mulighed for at komme ud og se ting,
men den tvinger mig også til at bruge
min krop, og jeg oplever, at den aktive
aflastning, som båren giver mig, gør,
at jeg heler hurtigere, når jeg har haft
sår,” konstaterer han.

Åbenhed og systematik
Det betyder i det hele taget alt at komme væk fra de fastlåste stillinger, hvad
enten det er siddende eller liggende,
når det handler om forebyggelse af
tryksår. Særligt områderne omkring
knoglefremspring, lænderyg, bagdelen
og hælene, skal man være opmærksom på, fortæller såroverlæge fra Sønderjylland Rolf Jelnes, som har beskæftiget sig med kroniske sår og tryksår i
mere end 25 år.
Desuden handler det om systematik
i overvågningen af risikoområderne,
når man er i øget risiko for at udvikle
tryksår. Det, der i starten er et undseeligt rødt mærke, kan udvikle sig til
et meget alvorligt og potentielt livstruende tryksår, fortæller han. Og det
er meget uheldigt, når man ved, at 95
procent af alle tryksår kan forebygges.
”Forebyggelse sker ved, at man inspicerer sin hud hver dag. Hvis man
ikke selv kan gøre det, så skal man få
en anden til det. Hvis der er et rødt
mærke, så er det et faresignal,” fortæller han.
Han opfordrer desuden til, at man
er åben om de eventuelle udfordringer
med begyndende tryksår, man måtte
have. Også selv om det kan opleves
grænseoverskridende for den, der har
såret.
”Man skal være åben om det, så
man kan skabe forståelse for det i sit
netværk, så de kan hjælpe dig med at
inspicere huden.”

sig yderligere. For sådan en skade kan
virkelig udvikle sig monstrøst,” fortæller han.
En anden regel, han peger på, er den
såkaldte HUSKE-regel for forebyggelse
af sår. Den står for Hud, Underlag, Stillingsskift, Kost og Engagement.
Engagementet handler om åbenhed,
så omgivelserne engagerer sig i den
aktive forebyggelse af udviklingen af
tryksår. Ellers handler det, som beskrevet, om at tjekke huden, ligge og sidde
på gode underlag, skifte stilling ofte og
være opmærksom på kosten, så man
får nok kulhydrater, protein og væske.

Selv supermand døde af tryksår
Alle de ting er Flemming Nørring
meget opmærksom på i dag, og han
efterlever i videst muligt omfang de
regler, som Rolf Jelnes opremser. Han
ønsker at leve så længe som muligt og
så aktivt som muligt, og derfor har han
truffet de valg, som han har. Da han var
ung, var han ikke så opmærksom på sin
krop, som han er i dag, selvom han ville
ønske han havde været det. For nu ved
han, hvor indgribende og alvorligt det
kan blive.
”Jeg ved, at jeg har brugt de ni liv,
hvad sår angår, og nu har jeg ét tilbage.
Så jeg tager det mere seriøst i
dag, end jeg har gjort før
i tiden,” konstaterer
han.

Og man skal tage det meget alvorligt, fortæller Rolf Jelnes.
”Selv supermand døde af et tryksår,”
konstaterer han med henvisning til
Christopher Reeve (skuespilleren,
der spillede Superman i 1970’erne og
80’erne, red.), der kom i kørestol efter
en ulykke og senere døde på grund af
komplikationer som følge af tryksår.
Den gode nyhed i alt det her, fortæller overlægen videre, er dog, at
langt de fleste tryksår kan forebygges,
når bare man følger HUSKE-reglen
og er systematisk i sin overvågning af
sin krop. Også hvis man har været så
uheldig at have pådraget sig et sår før.
Har man det, skal man desuden været
særligt opmærksom på det sted, hvor
såret har været.
”Hvis man først har fået et tryksår, så
har man et område med arvæv, og det
er utrolig dårligt til at gendanne, hvis
det ødelægges. Derfor er man ekstraudsat på de områder, hvor der har
været tryksår. Derfor er et tryksår ofte
også starten på mange, og man skal
derfor virkelig have fokus på H-U-S i
HUSKE-reglen, hvis man har haft et
sår,” lyder opfordringen.

Den røde plet skal væk!
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Ud over åbenhed har Rolf Jelnes nogle
vigtige regler, som kan gøre det nemmere at huske. Èn af dem er sloganet
’Den røde plet skal væk’.
”Det er godt at huske på, at selv en
lille rød plet, som virkelig ikke ser ud
af noget, og som man derfor kunne
have tendens til at trække på skulderen over, skal man reagere på. Den skal
væk, og man må ikke lade det udvikle
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”Ramp up” Island
En privat initiativ har skabt 100 ramper på under et år i Reykjavik. Nu er målet 1000 ramper!
ide var at vise, at kørestolsbrugere kan være med mange steder med simple tiltag i form af ramper. Projektet blev en stor
succes, og målet er nu at få 1000 ramper på hele Island i løbet
af de næste fire år.
Men hvordan kunne det lade sig gøre at få 100 ramper på så
kort tid? tænker man uvilkårligt som dansker. Men det kunne
det, fordi opbakningen var så stor til, at mennesker i kørestole skal være med overalt på lige fod med andre.

Gratis smukke ramper

I

2021 blev et skelsættende rampeprojekt sat i værk. Formålet var at gøre en masse private steder tilgængelige. Og
med stor opbakning fra private, ejere og firmaer blev der
bygget 100 ramper på otte måneder i Reykjavik.
Bag ideen står Haraldur Thorleiftsson, som er en yngre
mand og familiefar i kørestol, som gerne vil kunne alt det,
som andre familiefædre kan, nemlig besøge butikker, cafeer
og restauranter sammen med sin familie i en travl by. Hans

Der blev oprettet en forening, som etablerede en fond til at
finansiere ramperne. Bidrag til fonden kom både fra private
og fra kommunerne, og fonden har siden starten arbejdet
tæt sammen med kommunerne og staten. Nok så væsentligt
så har det ikke kostet ejerne af stederne noget at få bygget
en rampe, da etableringen har været gratis for dem, fordi
fonden betalte. Ramperne er bygget permanent og i holdbare
materialer, som passer ind i deres omgivelser.
Med det næste mål om 1000 ramper er der kommet endnu
flere penge ind i fonden fra både private og det offentlige.
Fonden har ansat medarbejdere til økonomi, designere, entreprenører og andre fagfolk til at planlægge og anlægge
ramperne. Interessen har været stor, men uden støtte og tilladelser fra myndighederne ville det ikke kunne lade sig gøre.
Rigtig mange mennesker har stået sammen, og det har givet
en god fællesskabsfølelse og begejstring.
Du kan læse mere på Rampur.is og se eksempler på ramperne på Facebook: Römpum upp Reykjavík.

Eksempler på ramper som
initiativet førte til.

54

Handicap Nyt | nummer 2 | 2022

Sølund F
estival

sfest
Jubilæum

Vildmarkstu
r

20-års jubilæum og ny linje!
På Djurslands Folkehøjskole
bliver foråret noget helt særligt!
Det er nemlig her du kan være med til at fejre
højskolens 20-års fødselsdag! Det sker med en
kæmpe jubilæumsfest lørdag den 21. maj hvor du
kan være med til at spille, optræde eller udstille
for alle gæsterne!
I juni måned skal vi alle sammen til Sølund
festival, høre fed musik, og feste med foran
scenen, når skolens musikhold optræder.
Vælger du Idræt & Friluft linjen kommer du
også med på vildmarkstur.

Vælg mellem 4 linjer:
• Dans & Teater (Nyhed)
• Idræt & Friluft
• Kunst
• Musik
Skal du med?
Start dit 12 ugers ophold 3. april, eller begynd
på efterårsholdet 14. august.
(I særlige tilfælde mulighed for løbende optag)
Husk tilmelding til sommerkurser:
2 forskellige 14-dages sommerkurser
(Skynd dig – snart udsolgt!)

Se mere på www.djfh.dk

ANNONCE

OMSORG
MED OMHU
TRYGHED, TILLID OG RESPEKT. DET ER NØGLEORDENE, DER DRIVER TT HJEMMEPLEJE, SOM ER PRIVAT LEVERANDØR AF
HJEMMEPLEJE I HOLBÆK KOMMUNE TIL GLÆDE OG GAVN FOR KOMMUNENS BORGERE.

KONTAKT TT HJEMMEPLEJE
Østerled 28, Bygning C
4300 Holbæk
Telefon: 72 11 81 81
Mail: info@tt-hjemmeservice.dk

”Man skal lægge hjertet i det. Det er ikke
bare et arbejde.” Sådan indleder Ibrahim
Tomak, stifter af TT Hjemmepleje. I 2014
startede han det private plejetilbud ud fra
et ønske om at have bedre tid til borgerne
og møde de ældre der, hvor de er: ”Jeg
ville gøre det, jeg syntes var rigtigt. Jeg
ville udføre arbejdet på min måde – den
måde, jeg synes, ældre skal have hjælp
på. Og så håbede jeg, at jeg kunne være
et forbillede for andre,” fortæller Ibrahim
Tomak.
I TT Hjemmepleje lægges der stor vægt
på, at medarbejderne har et positivt livssyn og er engagerede i deres arbejde. Her
arbejdes ud fra devisen om, at glade og
tilfredse medarbejdere også er vejen til
en omsorgsfuld og tillidsfuld hjemmepleje. Samtidig gør de hos TT Hjemmepleje
meget ud af, at det er det samme personale, der kører ud til de enkelte borgere
fra gang til gang: ”Hos os kommer tryghe-
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den i første række. Vi ved, at det har stor
betydning for de ældre, at de får besøg
af det samme kendte ansigt til aftalt tid,”
fortæller Ibrahim Tomak.
PRISVINDENDE HJEMMEPLEJE
Ibrahim Tomaks personlige drivkraft i TT
Hjemmepleje har gennem virksomhedens levetid vakt opsigt. I 2015 modtog
Ibrahim Tomak således Holbæk Erhvervsforums Iværksætterpris for sit arbejde
med TT Hjemmepleje. Iværksætterprisen
uddeles til virksomheder med evne til at
føre deres idéer ud i livet gennem initiativ,
innovation og viljen til at gøre sig synlig
i omverdenen; parametre, som TT Hjemmepleje i høj grad lever op til. I 2020
vandt TT Hjemmepleje desuden European Enterprise Award 2020 for mest dedikerede hjemmepleje på Sjælland.
DU HA R FRIT VA LG
Hvis du visiteres til hjælp i Holbæk Kom-

mune, står det dig frit for, om du vælger
den kommunale hjemmepleje eller TT
Hjemmeplejes private tilbud. Al visiteret
hjælp fra kommunen er gratis – også selvom dit valg falder på den private hjemmepleje. Hos TT Hjemmepleje tilbydes der
både længerevarende eller midlertidig
plejehjælp, fx i forbindelse med genoptræning eller lignende. Derudover har TT
Hjemmepleje forskellige tilkøbsydelser,
man kan gøre brug af. Du kan læse mere
om TT Hjemmepleje og deres forskellige
ydelser på www.tt-hjemmeservice.dk.

