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Leder
Hvor skal vi begynde
Af Rikke Kastbjerg
Et nyt år betyder en
ny start for mange,
og det gælder også
vores lokalafdeling.
Og det er jo ikke fordi, vi mangler handicappolitiske emner
at arbejde med. Til gengæld synes jeg
efterhånden, det er svært at finde ud
af, hvad man skal tage fat på først og
sidst.
Lederen plejer at handle om et aktuelt
emne, men denne gang har det været
umuligt for mig at vælge. Vi hører efterhånden om så mange områder, hvor
mennesker med handicap oplever besparelser og opstramninger.

For mig at se er det efterhånden noget
utydeligt, at vi er borgere i et af verdens rigeste lande, når der efterhånden også skæres ned på helt basale
behov hos vores medlemmer.
Denne situation gør vores arbejde endnu vigtigere, og vores handicappolitiske
udvalg er i fuld gang. For at styrke indsatsen har vi startet et samarbejde med
politiker René Skau Björnsson. René
skal rådgive os i forhold til vores handicappolitiske arbejde, og vi forventer os
meget af de kommende måneder.
Med ønsket om et godt 2012,
hvor vi håber at se jer til
afdelingens arrangementer!
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Rettelse til dagsordenen for generalforsamlingen
Som tidligere annonceret afholdes dette års generalforsamling

Lørdag den 14. april 2012 kl. 14.00 på
Fristedet Skæring, Plantagevej 14, Skæring, 8250 Egå
Fristedet er røgfrit. Det er tilladt at medbringe hund.
I sidste nummer af lokalbladet sneg der sig desværre en fejl ind i dagsordenens punkt 8. I får hermed den korrekte:
0.
Velkommen
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Valg af stemmeudvalg
4.
Beretning
5.
Regnskab
6.
Indkomne forslag
7.
Fremtidigt arbejde
8.
Valg af bestyrelse
		
Valg af formand
		
Valg af et bestyrelsesmedlem
		
Valg af to suppleanter
9.
Eventuelt
Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 17. marts 2012
på mail k@stbjerg.dk eller pr. post til Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310
Tranbjerg J.
Efter generalforsamlingen skal vi smage på og høre om Ungarn. Aftenen kan
vi bruge på hygge, og der vil i et vist omfang være mulighed for overnatning.
Alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden, vil vi meget gerne
bede dig melde dig til hos Solveig på tlf. 41 17 29 45 eller mail sol1920@
gmail.com senest den 31. marts 2012.
Vel mødt!
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Hvad laver handicaprådene?
Af David Holmberg, formand for Randers Handicapråd
Hvad laver Handicap
rådene? Dette spørgs
mål står i fokus i
denne artikel. Når jeg
besvarer dette spørgsmål, er det nærliggende for mig at tage
afsæt i Handicaprådet
i Randers Kommune, da jeg her er formand, og fordi det er det, jeg kender.
Men praksis bør være forholdsvis ens på
tværs af de 98 kommuner.
Handicaprådets primære opgave er
at rådgive de stående udvalg og byrådet. Dette gøres altovervejende på
den måde, at Handicaprådet afgiver
høringssvar. I Randers Kommune afgiver Handicaprådet omtrentlig 2025 høringssvar om året, og da vi har
ca. 10 møder årligt, giver det i gennemsnit to-tre høringssvar pr. møde.
I disse høringssvar afgiver rådet altså
deres mening og kommentar, som de
stående udvalg og byrådet så kan forholde sig til. Kadencen i et sagsforløb, hvor Handicaprådet skal afgive
høringssvar, vil normalvis – og ideelt
set – se således ud:
Handicaprådet ➞ Stående udvalg (fx
socialudvalget) ➞ Økonomiudvalget
➞ Byrådet

Handicaprådet afgiver et høringssvar,
det kunne fx være til en ny kvalitetsstandard inden for Servicelovens § 96
om BPA-ordningen, sagen går videre
til behandling i det stående udvalg,
derpå økonomiudvalget, hvorefter
den til sidst behandles og godkendes
i byrådet. Handicaprådets høringssvar
vedlægges sagsfremstillingen som bilag, hvilket konkret betyder, at både
det stående udvalg, økonomiudvalget og byrådet har det konkret at forholde sig til.
Foruden høringssvarssager så har
Handicaprådet også en række orienteringssager. Disse sager er for det
meste sager, som de stående udvalg
også »blot« får til orientering. Disse
sager er sager, der »tages til efterretning«. Et eksempel på en sådan sag
til orientering kunne være en analyse
af førtidspensionsområdet i 2009-10 i
Randers Kommune.
Endelig har vi meddelelsessager. Som
det fremgår, er der tale om meddelelser, og det er som oftest formanden,
der har meddelelser til Handicap
rådets øvrige medlemmer. Det kan
være en orientering om begivenheder
og arrangementer, nye presserende
spørgsmål, henvendelser til formanMarts · 7

den fra borgere og fra forvaltninger
osv. Meddelelser kan vedrøre alt så at
sige, stort som småt.
Handicaprådenes rolle lokalt i kommunerne skal ingenlunde undervurderes. Handicaprådene er en væsentlig påvirkningskanal relateret til
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de folkevalgte i byrådene. Selvom
Handicaprådene ikke har beslutningskompetence, så har de en stor påvirkningskompetence. Og selvom Handicaprådene er et rådgivningsforum, så
har de stor indflydelse på den besluttede lokale handicappolitik.

Nyt fra bestyrelsen
Siden sidst har vi med stor fornøjelse
indgået et mere formelt samarbejde
med René Skau Björnsson og bevilget
støtte til Paralympisk Sejlsportcenter i
Aarhus.

og udfordrende intro-kursus over to
weekender i foråret.

I dette blad kan du finde invitationerne til Tøseaften – Til alle de kvinder
du er - og Generalforsamling på Fristedet i Skæring lidt nord for Aarhus
med mulighed for at smage på Ungarn og siden overnatte.

Mad med Mille er som altid hyggelige
Spis-sammen-aftener i beboerhuset
på Myrholmsvej, Viby, hvor deltagerne for bare 50,- får en kulinarisk
oplevelse, hjælpere spiser gratis med
og drikkevarer kan købes for en flad
femmer. Tilmelding senest aftenen
inden på m-lhahn@hotmail.com
eller 61 60 97 27.

Desuden inviterer regionen til Dansk
Handicapdag og hovedforbundet
inviterer nye og kommende bestyrelsesmedlemmer på et spændende

I December forvandlede Mad med
Mille sig til en overdådig julefrokost
på Graceland og en eftermiddag med
julehygge ude i Milles beboerhus.

Kalender
17. marts
21. marts
24. marts
14.-15. april
18. april
16. maj

Dansk Handicapdag
Mad med Mille
Tøseaften med forkælelse og overraskelser
Generalforsamlingsweekend
Mad med Mille
Mad med Mille

21.-24. maj

Health & Rehab messe i Bella Centret
Har du brug for hjælp til vores arrangementer?
– eller har du lyst til at hjælpe?

Brug for hjælp – eller lyst til at være med i et korps af frivillige hjælpere, så ring til Mille på 61 60 97 27 eller skriv på m-lhahn@hotmail.com.
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Julehygge
Af Rikke Kastbjerg
Onsdag den 14. december var der julehygge i Milles beboerhus. Det var årets sidste arrangement i
afdelingen, og vi mødtes for at ønske hinanden en
glædelig jul og et godt nytår.
Det var et par rigtig hyggelige timer med gløgg,
æbleskiver og pakkeleg.

Mad med Mille fortsætter
Den tredje onsdag i måneden mødes vi, laver mad og spiser sammen. Alle kan
være med: Hvis du ikke lige selv kan pille løg, kan din hjælper, og hvis du ingen
hjælper har, kan du holde dem, der piller løg, i ørene.
Det foregår i fælleshuset Myrholmsvej 85 i Viby fra kl. 17 til ca. 21.
Prisen er kun 50 kr, hjælpere spiser gratis med og drikkevarer kan du købe for
en flad femmer eller selv tage med.
Forårets datoer er: 21. marts, 18. april, 16. maj og 20. juni.
Du skal huske at melde dig til senest aftenen før på m-lhahn@hotmail.com
eller 61 60 97 27.
Vel mødt - Mille
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Til alle de kvinder du er:
INVITATION TIL TØSEAFTEN LØRDAG D. 24. MARTS KL. 15

Vi har inviteret en stilcoach, en makeup-ekspert, en massør og en hemmelighed til en forrygende eftermiddag og aften på en kold lørdag i marts.
Vi skal høre om, hvordan vi passer bedst på vores hud og hår. Vi bliver klogere
på, hvordan vi kan klæ’ os, og der vil være mulighed for at få hånd-, fod-, og
hovedbundsmassage. Der vil også være lejlighed til at få en privat snak med
de tre undervisere.
Derudover skal vi hygge, spise god mad, sludre, og cocktailbaren er naturligvis
åben allerede fra kl. 15!
Tid:		
Sted:		
Pris:		
Hjælper:
Tilmelding:
		
		

Lørdag d. 24. marts 2012 kl. 15
Fælleshuset Myrholmsvej 85, Viby
100 kr.
Gratis
Senest d. 15. marts (bindende)
Rikke k@stbjerg.dk / 20 22 04 23 eller
Mille: m-lhahn@hotmail.com / 61 60 97 27
Rikke og Mille

PS: Der vil være en goodiebag til de første fem, der melder sig til.
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Afdelingens blad
Vi er glade for og stolte af, så mange
bidrager til vores blad. Faktisk så meget, at vi gladelig betalte ekstra porto
for at få et udvidet nummer på gaden
i 2011.
Vi har i bladudvalget arbejdet målrettet på både selv at skrive, opsøge
og opfordre til at bidrage til bladet,
og vi har vægtet at få flere billeder
og illustrationer med - for at højne
læsernes udbytte. Bladets indhold er
først og fremmest medlemmernes
mulighed for at følge med i afdelingens alsidige arbejde og specifikke
handicappolitiske og medlemsrelevant info, men også et væsentligt
aktiv til annoncører og samarbejdspartnere.
Ideer til og færdige artikler modtages
med kyshånd, også hvis der er behov
for hjælp til at skrive. Aftalen med BB

DANSK HANDICAP FORBUND

Aarhus / Randers Afdeling
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Consulting er forlænget, og vi sætter
pris på det gode samarbejde.
På redaktionens vegne
Solveig

HUSK!
Meld dig på vores mail-liste, så vi
nemt kan finde dig, hvis der er et godt
tilbud, der ikke nåede at komme i bladet. Skriv »DHF-mailliste« i emnefeltet
og send den til m-lhahn@hotmail.com

Hold dig orienteret på vores hjemmeside: dhf-aarhus.dk om nye tiltag, arrangementer og nyheder.
Redaktionen
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Legater i DHF Aarhus / Randers Afdelingen
Vi har i afdelingen tre legater. Det
ene er af en størrelse og art, der gør,
at det bliver brugt til ét fast arrangement i afdelingen.
De to andre derimod, er legater som
specifikt er til medlemmerne af Aarhus / Randers Afdelingen. Det er derfor dig, som medlem, der har mulighed for at søge om disse.
Legaterne er beskedne og vil derfor
ikke nødvendigvist blive uddelt hvert
år. Størrelsen på legaterne vil max
være på kr. 750,-

Mindelegat for fhv. viceborgmester H. P. Jensen og hustru Jessy:
Dette legat kan søges af alle medlemmer af DHF Aarhus / Randers Afdelingen. For at komme i betragtning, skal
man være økonomisk dårligt stillet.
Mener du, at du opfylder kravet,
skal du:
• Sende en ansøgning, med begrundelse, til afdelingens formand, senest den 31. august
• Vedlægge din sidste årsopgørelse
Har du ikke hørt fra os i oktober, er du
ikke kommet i betragtning.

Feriefonden af 1976:
Dette legat kan søges af alle medlemmer af afdelingen, som deltager i afdelingens weekend- eller udlandstur.
For at komme i betragtning, skal man
være økonomisk dårligt stillet og ville
deltage i arrangementet.
Mener du, at du opfylder kravet,
skal du:
• Sende en ansøgning, med begrundelse, til afdelingens formand, senest én måned før deadline på arrangementet
• Vedlægge din sidste årsopgørelse
Du vil inden deadline få besked, om
du er kommet i betragtning.
Marts · 15

Dansk Handicapdag 2012
lørdag den 17. marts
Hos ETAC A/S, Egeskovvej 12, 8700 Horsens
I 2012 sætter vi FOKUS på hjælpemiddelområdet og i den forbindelse har vi
truffet aftale med ETAC om at markere Dansk Handicapdag hos firmaet.
I skrivende stund er det endelige program ikke helt klart, men her er kernen:
Program:
Kl. 12.30 Ankomst, velkomst og frokost
Kl. 14.00 Talere og information om ETAC, the og kaffe »undervejs«
Kl. 17.00 Afslutning
Pris:
Kr. 150 (medlemmer) - Kr. 200 (ikke-medlemmer) - Hjælpere deltager gratis
Drikkevarer kan købes til billige priser.
Betaling skal ske til Sparekassen Kronjylland reg.nr. 6192 konto nr. 000 6797
741. (Eller på selve handicapdagen til Per Jacobsen).
Tilmelding til regionsrepræsentant Knud Mikkelsen eller Per Jacobsen, send
mail: per@perjac.dk eller knud.mikkelsen@business.tele.dk eller ring til 23 82
42 11 eller 28 87 41 57.
Husk tilmelding! Der er bindende tilmelding, senest den 11. marts.
Talerne ligger ikke endelig klar, men der vil sædvanen tro være talere fra Dansk
Handicap Forbund, kommunale politikere og lokale handicapråd.
Om firmaet
Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for Etac er kvalitetshjælpemidler med hovedvægt på
kvalitet, funktion, ergonomi og form samt optimal service og leveringssikkerhed. Produktgruppen tilpasses løbende både hvad angår udvikling og sortiment.
Målet er, at ethvert menneske, uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed
til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på egne vilkår.
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Kursus for nye og kommende
bestyrelsesmedlemmer
Dansk Handicap Forbund holder et tillidsmandskursus for nye og kommende medlemmer af lokalafdelingernes bestyrelser over to weekender på Skt.
Knudsborg på Nordvestfyn: 20.-22. april og 11-13. maj, og man skal kunne
deltage begge weekender for at ansøge/tilmelde sig.
Der er lagt op til et spændende forløb med introduktion til forbundet samt
praktiske øvelser med velkendte og nye metoder til det frivillige arbejde i lokalafdelingerne.
Indlæg fra bl.a. landsformand Susanne Olsen, direktør Thomas Dahlberg, redaktør Solveig Skovgaard Andersen, politisk konsulent Jeppe Kerckhoffs og
gæstekonsulent Robert Eggertsen.
Desuden fra DHF’s kursusudvalg: Anni Kvisgård, Hanna Skovmose samt første
weekend Jan Jespersen og anden weekend Gitte R. R. Nielsen.
Prisen er 1.000 kr. pr. weekend, og har du lyst til at deltage, kan du ansøge
lokalafdelingen om kursustilskud. Hjælpere deltager gratis, og afdelingerne
dækker transportudgifterne.
Tilmelding: Fristen er overskredet men skriv til Anni Kvisgaard på a.kvis@vip.
cybercity.dk. Der er plads til knap 30 deltagere, afhængig af hjælpernes antal,
og ansøgerne er lovet besked senest fredag 9. marts.
Første weekend: 20. – 22. april
Fredag
Eftermiddag: Hvem er vi? – Historie, identitet og værdier
Deltagere får jubilæumsbog – rids af historien – vision, mission
og værdier, ambassadørfunktionen – »velkommen i familien«
– øvelse om hvad værdierne betyder i praksis.
Aften: Vedtægter og organisation
Hvem er hvem? Praktiske øvelser og quiz.

18 · Marts

Lørdag
Formiddag: Det politiske arbejde
Om de politiske udvalg og deres arbejde.
Eftermiddag: Medlemmernes talerør
Om lobbyisme, pressearbejde og hverdagens kommunikation.
Aften: Socialt arrangement
Søndag
Formiddag: Lokalafdelingernes strategiske arbejde
Metoder til at skabe positive mål og realisere dem
Anden weekend: 11. – 13. maj
Fredag
Eftermiddag: Kommunikation og vidensdeling
Om Intranet, Vidensforum, hjemmeside, blade, nyhedsbrev og Facebook m.m.
Aften: Rådgivning og bisiddertjeneste
Om spilleregler i kontakten med kommunerne.
Basisviden om kompensation? Hørespil og øvelser.
Lørdag
Formiddag: Bestyrelsesarbejde i praksis
Bl.a. rollefordeling, teamwork, samarbejde, dagsorden, referater, uddelegering og fundraising
Eftermiddag: Tilgængelighed
Rejser, trafik, bygninger og andre hverdagshistorier
– Grænser, hvor får man hjælp? Metode og øvelser
Aften: Socialt arrangement
Herunder overrækkelse af diplom
Søndag
Formiddag: At være ildsjæl
Hvad lærte jeg?
Og hvordan vil jeg bruge det?
Bl.a. 90 sekunders indlæg fra hver deltager.
Evaluering
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Hvem ejer din gamle bil? - Fortsat fra sidste nr.
Af Helle Szydlowski
I sidste nummer af bladet skrev jeg om
min klage til Det Sociale Nævn over fordelingen af provenuet ved salg af min
gamle bil i forbindelse med udskiftning
af min handicapbil sidste sommer.

november 2011. Det var jo en meget acceptabel behandlingstid, men desværre
fik jeg ikke medhold. Nævnet vurderede,
at Aarhus Kommune har udregnet det
nye lån i henhold til gældende regler.

Kort fortalt drejer klagen sig om, at jeg
ikke kan se, det er rimeligt, at kommunen kan modregne den del af deres oprindelige støtte til bilen, som er fuldt afdraget. Jeg erkender - også i min klage
– at kommunen kan påstå at have belæg
for denne fortolkning i bekendtgørelsens
ordlyd om, at provenuet fra salg af bilen
skal fordeles mellem ansøgeren og kommunen »efter samme fordelingsnøgle,
som ansøgeren og kommunalbestyrelsen
har betalt bilen efter, da den blev købt«.

Nævnet anfører: »Vi finder ikke, at der er
grundlag for at antage, at den afdragspligtige del af lånet skal medregnes som
borgerens del, når man udregner, hvor
meget borgeren har investeret i bilen.
Nævnet henholder sig her alene til bilbekendtgørelsens ordlyd, som jeg har beskrevet ovenfor. Der tages ikke konkret
stilling til, hvad jeg har anført om lovgivers
intention eller almindelig retsopfattelse.

I min klage påstår jeg dog også, at det
umuligt kan have være lovgivers (Folketingets) intention, at den andel af lånet,
som er afdraget til kommunen, også skal
betragtes som kommunens andel, når
bilen sælges. Jeg mener – også ved at
have talt med mange andre om det – at
det strider mod en almindelig retsopfattelse, og jeg mener også, at lovens bemærkninger kan tolkes på denne måde.
Jeg indsendte klagen den 20. august
2011 og modtog svaret fra Det Sociale
Nævn med et fem sider langt brev af 10.

I klagevejledningen skrives det, at denne
afgørelse er endelig, men at Ankestyrelsen kan behandle en klagesag i de særlige tilfælde, hvor den finder, at en sag
er af principiel eller generel betydning.
Det synes jeg nu nok, den er, da der ifølge Aarhus Kommune ikke findes andre
ankesager på dette felt, men jeg orkede
ikke at køre videre, før jeg fik nogle kraftige opfordringer til at gøre det.
Med det yderste af neglene nåede jeg
lige præcis at få anken skibet af sted inden udløbet af fire-ugers fristen den 8.
december 2011. Jeg anførte, at jeg ikke
mente, nævnet havde forholdt sig reelt
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til min klage, da de ikke havde forholdt
sig til den modstrid, der efter min mening er mellem de skrevne regler og den
almindelige retsopfattelse.
I klagen skrev jeg følgende: »Netop på
grund af denne modstrid mellem administrationen af reglerne om støtte til køb
af bil og den almindelige retsopfattelse,
mener jeg der er basis for en behandling
i Ankestyrelsen. Hertil kommer, at der
savnes praksis på området efter den seneste lovændring, og at bestemmelsens
forvaltning har betydning for rigtig mange personer med et handicap. Jeg opfatter derfor klart denne sag som værende
af generel og principiel betydning«.
Det Sociale Nævn »genvurderede« først
sagen, men fandt dog ikke, at der var
kommet nye oplysninger eller forhold
frem, der kan give grundlag for at ændre afgørelsen. Allerede den 14. december sendte nævnet herefter sagen
videre til Ankestyrelsen.
Her var man også meget hurtige til at
træffe sin afgørelse, der kom med et »julebrev« af 21. december. Det fik dog ikke
just julestemningen til at stige, idet brevet startede med følgende sætning: »Vi
kan ikke behandle sagen, da den ikke
har principiel eller generel betydning«.
Ankestyrelsen finder retstilstanden tilstrækkelig klar, idet man også derfra
nøjes med at henvise til bekendtgørel22 · Marts

sens direkte ordlyd. Igen undlades stillingtagen til mine andre påstande.
Afslutningsvis skriver Ankestyrelsen, at
kommuner og nævn ikke vil kunne bruge Ankenævnets afgørelse som vejledning ved deres fremtidige behandling af
lignende sager, og at sagen derfor ikke
har principiel eller generel betydning for
retsanvendelsen på området.
Det sidste synes jeg lyder ret mystisk.
Hvis ikke Ankestyrelsens afgørelser skal
være vejledende for sagsbehandlingen
på området, hvad skal den så egentlig til
for – Ankestyrelsen altså? Hvis Ankestyrelsen havde accepteret, at sagen havde
principiel eller generel betydning, og
derfor fx havde omgjort beslutningen,
skulle denne afgørelse med denne logik
ikke have haft betydning for kommunernes fremtidige administration af bestemmelsen. Det fatter jeg ikke noget af.
Men det, jeg fatter, er, at der ikke er
flere administrative muligheder for at få
sagen prøvet. Derfor overgiver jeg sagens akter til DHF i København, og de
vil så vurdere, om der er grundlag for at
gå videre med sagen politisk.
En afgørelse af klagen i mit favør kan
jeg næsten regne ud ville have haft ikke
ubetydelige økonomiske konsekvenser
for kommunerne. Men det har selvfølgelig ikke noget at gøre med, hvordan
sagen er forløbet.

Vellykket julekomsammen
hos Elvis på Graceland
Tekst: Per Jacobsen - Foto: Claus Bjarne Christensen
På den første kalenderdag i 2011 mødtes den forenede Aarhus / Randers afdeling til julebuffet på det fine Elvis museum i udkanten af Randers. Allerede ved
indgangen fra parkeringspladsen var
stemningen slået an, hyggebelysning og
juleelvis i de mange højttalere på vejen
op mod Graceland. Forventningen steg
lige et par grader mere på den lidt råkolde decemberaften. Vel indenfor blev
vi budt velkommen af bestyrelsesmedlem Jørgen Laursen, som viste vej op til
første sal.
Efter alle var bænket og stolet bød formanden velkommen med et kort rids af
aftenens indhold. Fremmødet var også
denne gang ganske godt. Tilmeldt et
antal på små 60 mand, et par afbud,
men alligevel var vi et halvt hundrede
forventningsfulde og sultne medlem-

mer. Også elever fra globallinjen på
Egmont Højskolen var inviteret med til
julefest.
Juletraktementet bestod af et pænt
udvalg af lune retter, veltillavede og
velsmagende. Mens vi indtog bordets
glæder, blev vi behørigt underholdt af
stedets grundlægger og uforlignelige
Elvisfortæller: Henrik Knudsen. Rigtig
mange spændende og sjove anekdoter
omkring Elvislegenden og om de store
udfordringer, der har været i forbindelse
med etableringen af et Graceland i Randers.
Efter den lystige Henrik, var der tid til
en hyggesnak mellem medlemmer og
mange benyttede sig også af muligheden for et kælderbesøg, hvor selve museet har sine effekter.
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Syg på Langs og Rask på Tværs?
Af Per Jacobsen
Scleroseforeningen holdt i efteråret en stor konference under overskriften »Behandling på
Tværs« – udfordringer for morgendagens patient. Konferencen
handlede om de muligheder, der
ligger i et samarbejde mellem den
etablerede lægeverden og den alternative behandling.
1,5 millioner danskere lider af en
eller flere kroniske sygdomme. I
mange tilfælde er behandlingsmulighederne begrænsede, og mange kroniske patienter har et ønske
om selv at kunne påvirke livet som
kronisk syg. Samtidig peger ny
forskning på, at man opnår bedre
behandlingsresultater, hvis patienterne spiller en aktiv rolle i deres
behandlingsforløb.
Fakta
Baggrunden for konferencen lå i
Scleroseforeningens store forskningsprojekt (2004 – 2010) »Projekt Behandlerteam« - der satte fokus på
mange af de spændingsfelter, der
ligger mellem det etablerede og det
alternative behandlingssystem. På
baggrund af den viden som projektet
kastede af sig, meldte der sig nogle
vigtige spørgsmål:
24 · Marts

• Hvordan bliver sundhedsvæsenet
bedst klædt på til at kunne rumme
morgendagens aktive og deltagende patient?
• Hvordan hindrer vi, at den aktive
patient bliver sin egen lykkes smed?
• Patienten opererer i en jungle af informationer om behandlingsmuligheder.
Noget er underbygget ved lægevidenskabelig forskning og noget er mere
erfaringsbaseret. Hvad skal patienten
lægge til grund for sine valg?
I løbet af projektet bragte Scleroseforeningen fem etablerede behandlere i kontakt med fem alternative.
Sammen skulle de vise, hvad teambehandling kan udrette for mennesker med sclerose. 191 mennesker
med sclerose modtog behandling i
forbindelse med forskningsprojektet.
Målet med »Projekt Behandlerteam«
var desuden at finde ud af, hvordan
man bedst bygger bro mellem de to
behandlingsverdener.
Konferencen fremlagde de væsentligste konklusioner fra projektet og
bragte desuden væsentlige spørgsmål
til debat. Her kommer nogle af de allervigtigste pointer:

Løft i livskvaliteten
Mange deltagere oplevede store forbedringer, og projektet dokumenterede et klart løft i livskvalitet ved at
kombinere behandlinger.
Et andet markant resultat fra »Projekt Behandlerteam« er synliggørelsen af den store betydning,
patientens eget engagement i behandlingen har. Patientens rolle er
langt mere afgørende for effekten
af behandling, end vi hidtil har troet,
siger forskerne og andre involverede
i projektet. En kombineret behandling på tværs synes også at sikre en
bedre gennemsnitlig vedligeholdelse
af rehabiliteringsindsatsen.
Den aktive patient
En anden vigtig pointe er de udfordringer, som morgendagens patient
vil stille til sundhedsvæsenet og behandlingssystemet. Der kan for eksempel skelnes mellem fire arketyper
af patienter: passiv – passiv autoritativ – aktiv – aktiv kompetent. De
største udfordringer stilles af gruppen af aktive patienter, men alle har
krav på den samme gode kvalitet i
behandlingen. En naturlig konsekvens af denne holdning er at stille
krav om regulære patientuddannelsesforløb om ikke for alle, så for en
stor del af de mennesker, som må
leve med en kronisk sygdom.

Brobygningen
Når det gælder brobygning og samarbejde mellem behandlerne, viste
»Projekt Behandlerteam« stor vilje til
at opnå fælles resultater, men også
store udfordringer i form af forskellig
opfattelse af blandt andet sundhed
og sygdom.
Fup eller fakta?
Den sidste del af konferencen handlede især om det, der i fagsproget
hedder »Kampen om evidensen« –
altså hvilken dokumentation skal vi
acceptere?
Den etablerede lægelige videnskab
følger et helt strikt regel – og normsæt. Populært sagt: Virker det eller
virker det ikke? Således er det en
kendt sag, at det tager op imod 10
år at nå frem til nye former for medicinsk behandling.
Oplægsholderne (overlæge Finn Sellebjerg og homøopat Søren Borch)
var de klare modpoler og formåede
ikke at nå hinanden eller at bygge bro
mellem det etablerede og det alternative system.
Her kunne man måske skele lidt til
Norge, hvor man igennem nogle år
rent faktisk har haft et forskningscenter for komplementær og alternativ
medicin, beliggende i Tromsø.
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INDMELDELSESKUPON
Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund

Kontingent 2012
Jeg har et handicap		
Jeg har ikke et handicap

Personligt medlemsskab Kr. 296,Ægtepar/Samboende
Kr. 444,-

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn: ____________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Postnr./Adresse: ___________________________________________________________
Kommune: _______________________________________________________________
Fødselsdato: ______________________________________________________________
Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse
(Det koster ikke ekstra), så sæt et kryds.

Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0 - 18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår: ________________________________
Barnets handicap: _________________________________________________
Ungdomskredsen (Unge mellem 14 og 35 år)
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Amputationskredsen
Underskrift: ______________________________________________________________
Indsendt af: __________________________________________________________
Kuponen udfyldes og sendes til DHF - Dansk Handicap Forbund:
Hans Knudsens Plads 1 A, 1 · 2100 København Ø

DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 20 22 04 23
mail: k@stbjerg.dk

Kasserer
Per Jacobsen
Vosnæsparken 9
		
8541 Skødstrup
			

Tlf. 86 99 54 30
Mobil 23 82 42 11
mail: per@perjac.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Bymosevej 5
8210 Århus V

Tlf. 86 10 46 88
mail: info@handiplanplus.dk
Tlf. 30 62 28 07
mail: hsz@aarhus.dk

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
Tlf. 61 60 97 27
		
8260 Viby J
mail: m-lhahn@hotmail.com
			
Jørgen Laursen
Asser Rigs Vej 68
Tlf. 50 50 59 43
		
8960 Randers SØ mail: joergen.laursen@live.dk

Suppleanter
Jørgen Arentoft
		

Horsevænget 28
8310 Tranbjerg J

Solveig Hansen
		

Engvej 9
8560 Kolind

Tlf. 86 29 37 32
mail: jlarentoft@mail.dk
Tlf. 41 17 29 45
mail: sol1920@gmail.com

Afdelingens eksterne medlemmer
Det lokale beskæftigelsesråd - Per Jacobsen

Afdelingens hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Medlemsbladet
Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling.
Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 20.
Materiale sendes til Solveig Hansen senest 16. april
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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