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Brugeren 92: ”Når jeg bli´r gammel”. Information om ferie m.v.

Leder om VIVE og BPA-arbejdsgiver.
Fra førtidspensionist til folkepensionist, Torben Vegener Hansen. 
Handicapbilen som arbejdsplads, Birthe Tønder Larsen. 
Interview med BPA firmaet DHO, Din Hjælperordning. 
Information om BPA firmaet, Focus People.
Skattefradrag for hjælpere 2017.
Om ferie i udlandet. 
Om RIK. (Ren Intermitterende Kateterisation)
Om hjælpernes pensionsordning.
Nyttige, informative websites. Nyt fra BPA-arbejdsgiver.
Fagre nye (skræmmende) verden. Kirsten Normann Andersen.
Information om BPA Arbejdsmiljø Aarhus, lønsatser, bestyrelse m.v.
 

Brugeren udgives af Brugerklubben i Århus 
Ansvarshavende redaktør: Per Jacobsen 
Journalistisk medarbejder: Solveig Hansen
Brugerens oplag: 350 eksemplarer
Tryk: Huset Venture, Aarhus

Næste nummer af „Brugeren“ udkommer
ultimo juni 2018 

Deadline er den 1. juni 2018

Fotos: Kirsten Normann Andersen, Per Jacobsen, DHO, Focus People 
Forsidefoto: Astrid Marie Olsen
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Annoncører i dette nummer af ”Brugeren”:    OCN Danmark * LOBPA * Handi-K@ * BPA Pen-
sion * Huset Venture * Egmont Højskolen * DHO * Langhøj * Focus People * BPA Forsikring 

 
To handicaphjælpere, som er medlemmer af BPA Arbejdsmiljø Aarhus, har  
oprettet en arbejdsmiljø-hotline for handicaphjælpere.

Tilbuddet gælder de handicaphjælpere, der er ansat i Aarhus Kommune hos 
borgere/brugere, der selv er arbejdsgivere.

Ring på hverdage i tidsrummet kl. 10 - 12  
  
* Eva Nanna Godt, mobil 2160 0014 
* Dorthe Lykke Sørensen, mobil 6060 6640

Tilbuddet beror på en frivillig indsats, så ring igen, hvis ingen besvarer opkaldet 
i første omgang.

Brugeren_92_AAA_OK_PJ.indd   2 12-03-2018   10:17:48



3

Kære læsere 

VIVE - Det nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for 
velfærd (tidligere SocialForsk-
ningsInstituttet) har rettet 
henvendelse til alle kommu-
ner med henblik på en natio-
nal spørgeskemaundersøgelse 
blandt alle borgere med en 
§  95- eller en § 96 BPA-ord-
ning.

For at kunne udsende spørge-
skemaet til brugernes E-boks 
beder VIVE kommunerne om 
at sende CPR-numrene på alle, 
der har ansat hjælpere efter §§ 
95 & 96.

Det er Socialstyrelsen, der har 
bedt VIVE gennemføre un-
dersøgelsen/evalueringen, der 
har til formål at tilvejebringe 
et omfattende vidensgrundlag 
om BPA-arbejdsgiveres im-
plementering og virkning, for 
på den baggrund at kvalificere 
rådgivningsfunktionen. Målet 
er, at brugere af websitet BPA-
arbejdsgiver vil præstere bedre 
i relation til at undgå konflik-
ter/sammenbrud i samarbejds-
forholdet til deres hjælpere. 
Evalueringen er særdeles vigtig 
i forhold til den fortsatte udvik-
ling af rådgivningen til brugere 
med §§ 95 & 96 ordninger.

Spørgeskemaet omhandler 
brugernes behov for viden i re-
lation til at varetage et arbejds-
giver eller arbejdsleder ansvar, 
samt de konkrete erfaringer 
med at benytte rådgivnings-
funktionen BPA-arbejdsgiver. 
Det påpeges, at det er BPA-ar-
bejdsgiver, der undersøges, ikke

   Kontakt til Brugeren:  

Send en mail til Per:  
per@perjac.dk 
         
eller til Solveig:  
sol1920@gmail.com

Nyt om BPA-arbejdsgiver.dk og Serviceloven

Formand Lars P. Jacobsen

selve BPA-ordningen.

Nu må kommunerne ikke 
drysse cpr. numre ud til højre 
og venstre og VIVE oplyser da 
også, at der er lovhjemmel til, 
at kommunerne kan udlevere 
cpr-numre til forskningsmæs-
sig brug.
(Persondataloven § 11, stk.1)

Aarhus Kommune henvender 
sig til Brugerklubben og spør-
ger: Hvad tænker I om dette? 

Vi blev enige om, at kom-
munen ikke videregiver cpr-
numrene automatisk, da vi ikke 
anså undersøgelsen - trods de 
beskrevne formuleringer - for 
at have noget forskningsmæs-
sigt formål, men nærmest kun-
ne betegnes som en forbruger-
undersøgelse. 

Det blev besluttet at sende en 
skrivelse via e-Boks til bruger-
ne om, at den enkelte bruger 
kan tilmelde sig undersøgelsen, 
hvis han/hun har lyst til at del-
tage.

Den 1. januar trådte der nye 
regler (ændringer) i servicelo-
ven i kraft.

Der er ændringer i § 100 om 
merudgifter, opsættende virk-
ning ved ændringer i udmåling 
af BPA-ordningen og endelig 
skal din bil nu holde i 8 år, dog 
med ændringer i reglerne om 
førtidig udskiftning.

God påske fra Lars og Bruger-
klubben i Århus.

Om ”Brugeren” nr. 92

Sædvanen tro bringer vi i 
”Brugeren´s” forårsnummer 
en hel del praktiske oplysnin-
ger vedrørende ferie, skatte-
fradrag for hjælpere og nyt fra 
BPA Arbejdsmiljø Aarhus. Alt 
nyttigt og vigtigt for Jer bru-
gere og hjælpere.

De kommende par numre vil 
vi uddybe nogle vigtige forhold 
omkring emnet: ”Når jeg bliver 
folkepensionist”. Første indlæg, 
en samtale med Torben Ve-
gener Hansen bringes i dette 
nummer.

I bladet finder I i øvrigt fyl-
dige omtaler af nye og nyere 
annoncører. (Focus People, 
DHO (Din Hjælperordning) 
og Langhøj)). Bladet er afhæn-
gigt af Jer - og I kan også være 
med til at udbrede kendskabet 
til det eneste magasin for per-
soner med en BPA-ordning.

Med venlig hilsen Per
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Redaktøren har besøgt Torben 
Vegener Hansen i lejligheden i 
Tilst for at få belyst temaet ”Når 
jeg bli´r gammel”.

Torben har i en årrække haft 
forskellige tillidsposter i Bru-
gerklubben og er stadig væk 
engageret i klubben.

Torben er således medlem af 
BPA Arbejdsmiljø Aarhus som 
arbejdsgiverrepræsentant, se 
side 22. 

Torben er i dag en ganske flot 
71-årig mand, som synes at tri-
ves og være livsglad, til trods 
for ”trælse” ændringer i økono-
mien (samlever) efter at være 
trådt ind i rækken af menne-
sker, der nogle gange betegnes 
som en ”ældrebyrde” i medi-
erne og andre steder.

Torben har haft en BPA-ord-
ning siden 1982. Nærmest så 
længe som ordningen har eksi-
steret (1977/78).

Antallet af hjælpetimer har 
naturligt nok varieret over åre-
ne, for nu at være på 97 timer 
om ugen.

Livspartneren gør det i øvrigt 
muligt at undvære hjælp om 
natten.

Helt generelt har Torben væ-
ret meget tilfreds med sin BPA-
ordning.

Torben har haft invalidebil 
siden 1983, hvor han boede i 
Vejlby Vest. Torben prøvede i 
sin tid at erhverve et kørekort,

Forholdet er det, at denne 
skattefrie ydelse falder væk, når 
man runder de 65 år. Men de 
udgifter, som man ofte har på 
grund af ens funktionsnedsæt-
telse, består jo stadig!

Torben finder dette helt ufor-
ståeligt, i lighed med så mange 
andre borgere med et handicap.

I forlængelse af dette punkt i 
samtalen kommer Torben med 
en vigtig pointe: En opfordring 
henvendt til yngre borgere med 
et handicap.

”Sørg nu for at starte en ATP 
(Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension) ordning i god tid, i de 
yngre dage. På sigt vil du få god 
gavn af ordningen”.

Borgeren betaler selv en tred-
jedel til ATP, kommunen de re-
sterende to tredjedele.

Torben´s månedlige ATP ud-
gør kr. 337, -.

I skematisk form kan I se 
Torben´s økonomi på måneds-
basis, som den er NU og som 
den var før Torben blev folke-
sionist.

Vi konkluderer i fællesskab, 
at den økonomiske formåen 
er forringet med omkring kr. 
5.000, - om måneden.

Torben Vegener Hansen

men reaktionsevnen rakte ikke 
til det.

Torben´s egen økonomi kan 
ikke klare at opretholde bi-
len; men i og med at Torben´s 
samlivspartner også bidrager 
til husholdningen, kan det lade 
sig gøre.

For et par år siden boede Tor-
ben i Vestervang, noget mere 
centralt i Aarhus. Men husleje-
udgiften steg og steg, selv par-
keringen skulle der betales for, 
så  beslutningen om at flytte var 
nærmest givet.

Nuværende bolig er billigere, 
lysere, større, mere tilgængelig 
og fremtræder som et rigtig 
rart sted.

Naturen er rykket tættere på 
Torben, som nu har såvel park, 
som mose og et dejligt stisy-
stem lige uden for lejligheden. 
Også de mange indkøbsmulig-
heder er en gevinst.

I løbet af samtalen kommer vi 
ind på det besynderlige forhold 
omkring MERUDGIFTER.

Fra førtidspensionist til folkepensionist
Artiklen er skrevet på baggrund af redaktørens (Per Jacobsen) samtale med Torben Vegener Hansen

På næste side kan I se 
nogle af detaljerne i Torben´s 
økonomi.

Bemærk, at man yderligere 
mister beløbet til merudgifter, 
når man fylder 65 år.
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Nedgang i indtægt (fra førtids- til folkepension) i 2018 - bruttobeløb: 
 
Førtidspension for ægtepar/samlevende pr. måned………………….................................... kr. 6.237,- 
 *Pensionstillæg (husstands-indtægtsbestemt) fuldt beløb…….............................................          431,- 
Invaliditetsbeløb………………………………………………………………......................       3.076,-
Erhvervsudygtighedsbeløb………………………………………………..............................       4.185,-
Bistandstillæg…………………………………………………………………......................       3.215,-

I alt førtidspension pr. måned (efter den gamle ordning)…………………………….      17.144,-

Folkepension for ægtepar/samlevende pr. måned  ………..…………………....................  kr.  6.237,-
Pensionstillæg (husstands-indtægtsbestemt)………………………………........................            431,- 
Bistandstillæg…………………………………………………………………….................         3.215,-
I alt folkepension pr. måned brutto…………………………………………………….......        9.883,-

Forskel……………………………………………………………………………………..       7.261,-

Netto i folkepension pr. måned…………………………………………………………….        8.909,-
ATP pr. måned…………………………………………………………………………........          337,-
Netto i alt …………………………………………………………………………………....      9.246,-

*pensionstillægget er på kr. 102,- højere for folkepension, men afhængig af husstandsindkomst.

Fra førtidspensionist til folkepensionist - økonomisk set
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Handicapbilen som arbejdsplads

Bilen er et arbejdssted og er 
omfattet af APV-pligten (ar-
bejdspladsvurdering.) 

Handicapbilen opfylder ikke 
bare et transportbehov. Den 
rummer også en arbejdsplads 
for hjælperne. Bilen skal være 
så hensigtsmæssigt indrettet, 
at det sikres, at arbejdet kan 
ske uden risiko for hjælperne.

Unødig fysisk belastning og 
uhensigtsmæssige arbejdsstil-
linger eller bevægelser og ri-
siko for ulykker skal undgås. 
Belastningerne under arbej-
det skal være så små, som det 
er rimeligt, under hensynta-
gen til den tekniske udvikling.

Hvad er et godt arbejdsmiljø 
under kørsel eller arbejde i bi-
len?  

Der er tre områder, der skal 
vurderes på, som griber ind i 
hinanden.

* Trafiksikkerhed
* Ergonomisk sikkerhed
* Brugerens sikkerhed

Trafiksikkerhed

Det er hjælperen, der i hen-
hold til færdselsloven, har an-
svaret under kørslen.

Det er et dilemma, at hjælpe-
ren både er fører og hjælper. 
Distraktioner er skyld i mange 
uheld.  Brugerens behov for 
sikkerhed kan her udgøre en 
distraktion. Se mere om det 
under brugerens sikkerhed.

Af forflytningskonsulent Birthe Tønder Larsen

Hvis hjælperen er træt el-
ler stresset kan det få konse-
kvenser for trafiksikkerheden. 

Da det er hjælperen, der har 
ansvaret i forhold til færdsels-
loven, er det hjælperen, der skal 
vurdere, om det er forsvarligt 
at køre. Hjælperen skal vur-
dere på egen køre-egnethed, 
bl.a. i forhold til træthed, al-
kohol og medicinpåvirkning.

Hjælperen har som chauffør 
ansvaret for, at lys, bremser, 
styretøj, dæk, m.m. fungerer.  
Altså det man umiddelbart kan 
kontrollere. Læs mere her om 
hjælperens og brugerens an-
svar i forhold til færdselsloven:  
 
http://bpa-arbejdsmiljo-aarhus.
dk/pdf/dit-arbejdsmiljo/bilkoer-
sel.pdf

BPA-arbejdsmiljø anbefaler, 
at bruger og hjælper laver en 
god forventningsafstemning og 
organiserer det arbejde, der går 
forud for at skulle være chauf-
før, så hjælperen ikke er træt og 
stresset. Hjælper og bruger skal 
også planlægge det arbejde, der 
evt. kan opstå under kørslen og 
gøre alt for at sørge for god, tra-
fiksikker adfærd.

Ergonomisk sikkerhed

Når bilen er en arbejdsplads, 
stiller det krav til, at den ind-
rettes, så risikoen for skader 
forebygges. Arbejdsmiljølov-
givningen fastsætter, at arbejds-
pladser skal være hensigtsmæs-
sigt indrettede. Det betyder bl.a., 

medarbejderen kan arbejde 
med sikre og forsvarlige ar-
bejdsstillinger. Der skal bl.a. 
være plads til det udstyr, arbej-
det kræver. 

Arbejdet i bilen kan komme 
til at foregå i dårlige arbejds-
stillinger, der kan opstå er-
gonomiske belastninger. Det 
gælder især, når bilens ind-
retning og udstyr er uegnet.  

Fastspænding af kørestol til bi-
lens bund foregår ofte i akavede 
og forvredne arbejdsstillinger, 
foroverbøjet, knælende eller 
hugsiddende. Hvis der ikke er 
tilstrækkelig plads rundt om 
kørestolen, er hjælperen/chauf-
føren nødt til at sno og vride sig 
i ryggen.

Der kan opstå vanskelige eller 
uventede situationer, hvor bru-
geren får brug for hjælp. Det er 
vigtigt at sikre sig, at bilen er 
indrettet, så hjælperen kan yde 
det.

Det anbefales, at inventaret, i 
fornødent omfang, er indstil-
leligt:

* At der er justeringsmuligheder 
for rattet. Rattets højde og vinkel 
skal kunne justeres. Når sædet er 
indstillet, så det passer til føre-
ren, skal føreren kunne sidde med 
hænderne på rattet og have af-
slappede skuldre.

* At sædet kan indstilles i høj-
den og frem og tilbage, så både de 
største og de mindste sidder godt.  
At sædet støtter hele vejen langs 
med ryggen og giver jævn støtte til 
benene. Kan sædet ikke justeres i 
lænden, er det en god ide at bruge 
en lændepude, så man undgår at 
falde sammen. 
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Handicapbilen som arbejdsplads, fortsat
Det kan gøres ved at investere 
i en batteridrevet støvsuger og 
ved at køre bilen i vaskehal. 

Brugerens sikkerhed

Nogle brugere kan have sær-
ligt behov for opmærksomhed 
eller pleje under kørslen. Dette 
gælder for eksempel, hvis bru-
geren skal suges eller have ilt. 
Ved arbejdsopgaver hvor kom-
munikation/opsyn med borge-
ren er en væsentlig funktion, 
skal bilen indrettes hensigts-
mæssigt med dette for øje. 

Det skal f. eks ikke være nød-
vendigt at dreje sig eller bøje 
nakken for at kunne se bruge-
ren. 

At observere brugeren under 
kørsel kan påvirke selve kørslen

* At nakkestøtten kan indstilles 
i højden, så den kan støtte den 
øverste del af baghovedet på både 
små og store personer. Afstand 
mellem nakke og hovedstøtte bør 
være 3-5 cm, når føreren sidder 
afslappet i sædet. Nakkestøtten 
beskytter mod piskesmæld. 

* At sikkerhedsselen er let at få 
fat i, uden at man skal vride sig 
meget – også selv om sædet er kørt 
langt frem skal den kunne tilpas-
ses, så den går hen over skulder og 
brystkasse, ikke over halsen.

Rengøring af bil

Rengøring af bilen, vask og 
støvsugning, kan også udgøre 
en ergonomisk belastning for 
hjælperne.  Derfor anbefaler 
BPA- arbejdsmiljø at brugeren 
indtænker hjælpernes arbejds-
miljø når bilen skal rengøres. 

og dermed trafiksikkerheden.

Jævn og opmærksom kør-
sel kan spille ind på brugerens 
sikkerhed. Hvis der er bump i 
vejen eller et sving bliver taget 
lidt for skarpt kan det forårsage 
smerter, øget tonus og kram-
per. Dette kan distrahere chauf-
føren yderligere. 

Ifølge færdselsloven er det ikke 
tilladt for hjælperen at stoppe i 
nødsporet på motorvejen, hvis 
brugeren skal have respirati-
onshjælp. Ved et erkendt behov 
for respirationshjælp skal der 
enten være to hjælpere i bilen 
eller motorvejen skal fravælges.

Der er behov for de bedste 
betingelser for såvel hjælper/
chauffør samt borger for at ska-
be sikkerhed for alle. 

http://bpa-arbejdsmiljo-aarhus.dk/pdf/dit-arbejdsmiljo/bilkoersel.pdf
Førerpladsens indretning BAR Transport og Engros

http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Foererpladsens-indret-
ning_2011.pdf
Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser nr. 30

https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-30-transport-af-passagerer
Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser nr. 35 

https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-32-doegninstitutioner-og-
hjemmepleje 
Bilen som arbejdsplads 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse/arbejde-paa-farten/bilen-som-arbejdsplads
BAR Service- og tjenesteydelser: God ergonomi i tjenestebiler – politi og forsvar. 

Link til videoer 

http://www.bar-service.dk/Forsvar--politi--faengsler-og-vagt/Video/God-ergonomi-i-tjenestebiler 
Business Danmark (i samarbejde med Arbejdsmiljøcentret): Bilen som arbejdsplads. 

http://www.businessdanmark.dk/Fagforening/Lon-skat-og-bil/Bil/Bilen-som-arbejdsplads/ Rådet for større 
færdselssikkerhed: 

http://www.sikkertrafik.dk/Erhverv/Erhverv/Om-erhverv.aspx

K
i

l
d
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Interview med DHO og BHG - af  Jade Mar Rolsted 
retfærdiggøre det for sig selv 
med forklaringer som, at ”det 
nytter alligevel ikke” eller ”jeg bi-
drager allerede mere end rigeligt
(skat)” eller ”naturens orden 
medfører et vis menneskeligt 
spild, og sådan er det bare”.

Ofte rummer vi ikke, når det 
kommer for tæt på, og vi ka-
tegoriserer hinanden for at 
kunne være i det. Kategorier 
som ”De psykiske syge”, ”De 
arbejdsløse” eller aktuelt ”De 
handicappede”. Vi får skabt en 
afstand mellem os selv og ’de 
andre’ - og så bliver det farligt! 
For det er altid de andres skyld! 
Selv har jeg bemærket, at han-
dicappede er meget sprængfar-
lige! Især ynder de at sprænge 
de kommunale budgetter – og 
dét i en udstrækning så kom-
munerne landet over synes, 
at være ramt af en ren terror-
bølge! I kategoriseringen for-
vandles det enkelte menneskes 
behov for en håndsrækning, til 
at være et samfundsproblem 
hvor fx besparelser bliver argu-
mentet, der fjerner den dårlig 
smag i munden. Konsekven-
sen er, at vi dehumaniserer, 
og går fra empati til uværdige 
beregninger. Så jeg funderer,” 
siger Lasse, ”Hvad skal vi med 
et samfund, hvis det ikke fav-
ner os, når vi har mest brug for 
det? Og så er det at jeg kommer 
i tanke om Ingrid, og tænker: 
Vi kan ikke bare gå videre! Vi 
er nødt til at begynde her.”

Ingrid fortsætter: ”Så når vi 
nu udvikler vores samarbejde i 
et fællesskab, er det også vores 
udtryk, for at ’nok er nok’ nu. 
Og at vi ønsker at intensivere 
og forøge vores kræfter ved at

”Fordi jeg holder af dig, vil 
jeg fraråde dig at gå ind i bran-
chen, men fordi jeg kender 
branchen, vil jeg bede dig om 
at gå ind i den.”

”Sådan sagde Ingrid engang til 
mig”, siger Lasse, når jeg spør-
ger ind til hvilken forandring 
han ønsker se ske i branchen. 

Jeg taler med Lasse Pagh fra 
DHO og Ingrid Petersen fra 
BHG om det nye fællesskab de 
nu etablerer med hinanden, og 
om det fælles fodslag de har 
haft igennem årene.

”Det er en meget naturlig be-
vægelse for os i BHG og DHO, 
at række ud efter hinanden i et 
formaliseret fællesskab. Vi har 
kendt hinanden i årtier. Du kan 
nærmest sige, at jeg er vokset 
op og er blevet formet i lyset 
af Ingrids viden, råd og vejled-
ning,” siger Lasse.

Hvad ønsker I at opnå via jeres 
nye fællesskab?

Og Lasse fortsætter, ”Drøm-
men er, at når vi opdager at et 
menneske har brug for hjælp, 
så anerkender vi, at vi alle kan 
have eller få brug for hjælp. Det 
hedder vist empati! Det hand-
ler om at sætte sig i hinandens 
sted. Når man møder et men-
neske med behov for hjælp, kan 
indlevelsen i deres situation fø-
les både ubehagelig og smerte-
fuld. Mange undviger og går vi-
dere. Og når den dårlige smag i 
munden rammer, efter at have 
efterladt et menneske i nød, kan 
man kan vælge enten at gå tilba-
ge for at hjælpe, eller man kan

ved at forene dem, i indsatsen 
om at skabe positiv forandring 
for vores borgere i deres BPA- 
ordninger.”

’Mennesket først!’

”Hvad blev der egentlig af be-
greber som livskvalitet og vær-
dighed? Når samfundsmodel-
len tager form af en maskine, 
og mennesker aldrig vil kunne 
reduceres til at være tandhjul i 
denne maskine, ja så smides vi 
ud i rodebunken af mennesker, 
vi ikke kunne tilpasse maski-
neriet. Falder man uden for 
systemet, falder man helt ud af 
sammenhængen. Og dehuma-
niseringen bevirker, at almene 
normer og medmenneskeligt 
hensyn sættes ud af kraft,” siger 
Lasse – der nøje har fulgt den 
samfundsmæssige udvikling - 
også i kraft af sin uddannelse i 
offentlig forvaltning.

Når jeg spørger Ingrid, hvad 
medlemmerne og borgerne 
udtrykker som deres største 
behov, svarer hun: ”Oplevelsen 
af at være i centrum som men-
nesker - også i BPA-ordningen. 
At de oplever, at vi arbejder 
rundt om og supporter dem 
- sammen med dem. Med re-
spekt for deres liv og hverdag. 
Lasse supplerer: ”Vi ønsker 
at bringe mennesket tilbage i 
hjælpeordningen! Og med det, 
mener vi noget så jordnært 
som at indsatsen rettes mod 
det gode liv for borgeren og det 
gode arbejdsliv for hjælperen.”

I har fortalt mig, at hviskende 
røster siger: ”Kan man over ho-
vedet det?” Hvad er jeres svar 
på det? ”Ja, det er et relevant
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spørgsmål, som har et me-
get klart svar: kan man lade 
være!? Og du kan da tro, at vi 
har vendt det - især i forhold til 
vores metode og organisering. 
Det argument der bliver ved at 
vinde, er de mennesker, som vi 
ønsker, at gøre en stærk indsats 
for - nemlig vores medlemmer 
og borgere. Den er ikke læn-
gere!”, understreger Lasse dedi-
keret.

Og når jeg spørger dem hvad 
det er, de netop kan i fælles- 
skab, tager Ingrid ivrigt ordet: 
”Der er rigtigt mange der gør 
en rigtig god indsats, men in-
gen kan være i tvivl om, at der 
kan gøres rigtigt meget mere på 
flere fronter. Fokus i BHG og 
DHO er rettet mod ’Det levede 
liv’ og de konkrete betingelser 
hos den enkelte BPA bruger og 
dennes hjælpere. Vi ser et be-
hov, og opfatter vores indsats

Interviewet, fortsat som et supplement til det store 
arbejde, der allerede foregår i 
organisationer og foreninger 
rundt omkring i det danske 
land. BHG har snart 20 års er-
faring med støtte og vejledning 
af kommuner, brugere og hjæl-
pere men har som så mange 
andre aktører oplevet, at det 
stigende omfang af problem-
stillinger i branchen også har 
øget behovet for administrative 
ressourcer. Tiden har vist, at 
nye problemer kræver nye løs-
ninger. For BHG betyder det, at 
vi via fællesskabet med DHO, 
kan videreudvikle muligheder, 
vi ellers ikke ville have. Og fæl-
lesskabet mellem DHO, BHG 
og den enkelte borger danner 
en stærk platform for sam-
arbejdet omkring borgerens 
ordning og den enkelte kom-
mune, som BHG ikke kunne 
tilbyde alene. Så der er kom-
met flere blomster i buketten 
vi tilbyder!” Og hun fortsætter: 
”Vores vision - som manifeste-  

rer sig allerede nu - bygger på, 
at skabe sammenhæng imellem 
forhold og erfaringsdannelser 
som løbende udspiller sig i den 
enkelte BPA-ordning, den juri-
diske og faglige rådgivning, der 
tilbydes i BHG og DHO regi, 
samt vores politiske og værdi-
baserede standpunkt.

Lasse siger til sidst: ”BHG og 
DHO fungerer begge ved, at 
mennesker er gået sammen 
om at skabe fælles ressourcer. 
Arbejdsgiver-, rådgivnings- og 
vejledningsressourcer der ma-
nifesterer sig gennem faglige og 
sociale arrangementer. Ånden, 
håbet og troen er, at vi gennem 
forening af alle kræfter, skaber 
så tryg en ramme som muligt 
om den enkelte BPA-brugers 
selvstændige livsførelse.
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Hjælpemidler og refusion  
 
 
Det er nu muligt at få refunderet dine udgifter til leje af hjælpemidler, når du er på ferie.

Husk, at du skal søge om det, før du tager af sted på ferie. Det kan du gøre på tlf. 8713 1600 eller  
på mail til denne adresse: visitationen@mso.aarhus.dk 

Det er muligt at leje hjælpemidler herhjemme og i de fleste andre lande. Adresserne kan findes på nettet. 
I næste blad vil du kunne se nogle eksempler på det.

Husk at få en kvittering, så du kan få  
refunderet dine udgifter.

Focus People

Focus People har gennem adskilli-
ge år arbejdet for at skabe de bedste 
vilkår for borgere med brug for as-
sistance og ekstra hjælp i hverdagen.

Mange  borgere har overladt arbejds-
giveransvaret til Focus People og har 
dermed fået mere overskud til andre 
ting i hverdagen.

Peter Bleis er blandt disse borgere. 
Han har en BPA-ordning og har si-
den 2009 samarbejdet med Focus 
People.

”Focus People har varetaget alle 
opgaver, så som at lave løn, hjælpe 
med at finde medarbejdere – ja stort 
set alt, hvad der måtte være af opga-
ver, så ordner Focus People det for 
mig. De er altid søde og venlige, når 
jeg henvender mig telefonisk. Jeg 
er så superglad for mit samarbejde 
med Focus People,” siger Peter.

Tilfredse borgere

Ifølge direktør Jesper Baungaard 
er det Focus Peoples fornemmeste 
opgave at matche mennesker og 
arbejdsopgaver. Og det lykkes i høj 
grad, viser resultaterne i de tilfred-
shedsundersøgelser, som Focus 
People hvert år laver blandt borgere, 
hjælpere og socialrådgivere. 

”Borgerne må aldrig være i tvivl om, 
at de trygt kan overlade arbejdsgiver-
ransvaret til os. Vi har stor erfaring, 
høj faglighed og brænder for at arbe-
jde med mennesker,” siger han.

Har du en BPA-ordning, til-
byder Focus People at overtage 
ansvaret for blandt andet ansæt-
telse og afskedigelse af hjælpere,  

Focus People matcher mennesker 
og opgaver.

Ved at overlade arbejdsgiveransva-
ret til Focus People får borgerne en 
samarbejdspartner med mange års 
erfaring, høj faglighed, tryg og dedi-
keret opgaveløsning samt et forkro-
met overblik. 

kommunikation og afrapportering 
til kommunen, udbetaling af løn 
samt indberetning til eksempelvis 
skat, feriepenge og ATP.

Focus People tilbyder undervisning 
og oplæring i rollen som arbejdsleder.  
Focus People kan også tilbyde støtte 
til medarbejderudviklingssamta-
ler, deltagelse i personalemøder, 
vejledning omkring personalepro-
blemer samt til annoncering og 
rekruttering af nye medarbejdere.

Vil du vide mere, så er du altid 
velkommen til at kontakte os på 
tlf. 22 333 112 eller mail info@fo-
cus-people.dk. Du kan også læse 
mere på vores hjemmeside fo-
cus-people.dk.

En tilfreds Peter Bleis
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   Som lønmodtagere har dine 
hjælpere, når de er med på ar-
bejde under brugerens ferie, 
mulighed for at få skattefradrag 
efter ligningslovens § 9A, stk. 
2, hvis der er tale om et mid-
lertidigt ophold (altså ferie i 
ind- og udland) og afstanden 
mellem bopæl og arbejdsplads 
er så stor, at det ikke er muligt 
at overnatte på den sædvanlige 
bopæl. Der kan foretages fra-
drag for både kost og logi, hvis 
hjælperen har disse udgifter. (Se 
figur 1)

   Der er også mulighed for kør-
selsfradrag (befordringsfradrag)
efter ligningslovens § 9C. Der 
kan dog stilles krav om doku-
mentation eller sandsynliggø-
relse for transportudgifter, når 
afstanden mellem bopæl og ar-
bejde er usandsynlig lang. (Se 
figur 2)

Følg vejledningen. Du skal 
klikke nogle gange! 

Gå ind på skat.dk.
  

1. Tryk på Fradrag.

2. Dernæst på Arbejdsrelaterede 
fradrag.

3. Så Rejsefradrag og -godtgø-
relse.

4. Så Skattefri rejsegodtgørelse. 

5. Nu er du fremme ved siden 
med Satser og logigodtgørelse. 

Skattefradrag for hjælpere 2017
Figur 1 

Eksempel (takster for skatteåret 2017)
Kostgodtgørelsessats i                    14 dage á 487             kr.   6.818
Logi og småfornøden                      14 dage á 209             kr.   2.926
 
I alt til fradrag på selvangivelsen punkt 53         kr.  9.744 
 
Hvis hjælperen får betalt kosten af arbejdsgiveren, kan der  
stadigvæk fratrækkes 25 % af 477 kr. til småfornødenheder.

Figur 2 

Eksempel (takster for skatteåret 2017)
Aarhus – Frankrig og retur, 2 x 1.500 km. = 3.000 km.

00 - 24 km.                           kr.            0
25 - 120 km. = 193 øre x 95           kr.       183
121 - 3.000 km. = 097 øre x 2.880         kr.   2.794

I alt til fradrag på selvangivelsen punkt 51         kr.  2.977
Se om andre fradrag under Arbejdsrelaterede fradrag.

I øvrigt 

Prøv at google: Ligningsloven - Skatteministeriet.

Så får du fat i ligningsloven med alle mulige satser og beløbs-
grænser. Alt sammen set i forhold til personbeskatning.

Her bliver det også præciseret, 
at der er et loft over rejsefradra-
get på kr. 26.800 i 2017.

Skulle du have spørgs-
mål, kan du kontakte mig på  
lpj@stofanet.dk 

Disse satser fremgår også af 
figur 1 og figur 2, hvor jeg har 
opstillet et par eksempler.

Rejsefradraget findes i den 
grå kasse ude til højre på den 
side, som hed  ”Skattefri rejse-
godtgørelse”.
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Ferie i udlandet

Arbejder dine hjælpere for dig under din ferie i udlandet, så har dine hjælpere indtægt tjent ved arbejde i 
udlandet. For at dine hjælpere fortsat er sikret efter danske regler, skal I udfylde et skema om social sikring.

Skemaet finder du på borger.dk 
Du skriver ”social sikring” i søgefeltet og på den side, der kommer frem, trykker du ”Arbejde i udlandet” og 
dernæst trykker du på bjælken: ”Søg social sikring, hvis du skal arbejde i udlandet”. Dernæst find ”Til dig 
som medarbejder” og tryk, så kommer skemaet frem. Print det ud.

På side 1 er der et felt, der hedder branche. Her skriver I: ”Handicaphjælper”.
Feltet CVR-nr. skal også udfyldes. Har du overdraget dit arbejdsgiveransvar, har firmaet et CVR-nr. Er du 
hjemtaget til en kommune og fortsat arbejdsgiver, har kommunen et CVR-nr. Er du bosiddende i Aarhus 
Kommune, er kommunens  CVR-nr.: 19720241, der gælder for alle, der stadigvæk har arbejdsgiveransva-
ret.

Nederst side 3, punkt 6 skal kun udfyldes, hvis hjælperen er nyansat inderfor de sidste 3 måneder.
 
Side 5 del II handler om arbejde i to eller flere lande. Det vil der altid være tale om ved ferie i udlandet, da 
Danmark skal tælles med.

Side 6 kan du i feltet bemærkninger skrive, at du gerne vil have bevillingen til at gælde for et år, ellers dæk-
ker den kun den ferie, du har søgt om. Husk, at selv en indkøbstur over grænsen kræver en ansøgning om 
social sikring.

Skemaet underskrives og sendes til Udbetaling Danmark. Se adresse nederst på side 6. Skemaet kan også 
udfyldes og indsendes digitalt med NemID eller virksomhedssignatur.

Gode og nyttige ferietips

EU-dyrepas til kæledyret

Du skal bruge et EU-dyrepas, 
hvis du ønsker at tage dit kæ-
ledyr med på ferie i EU-lan-
de og lande med EU-vilkår.  
Dit kæledyr skal ID-mær-
kes og have rabiesvaccina-
tion. EU-dyrepasset udstedes 
af din praktiserende dyrlæge. 

Derfor kan du komme til at betale 
en del af behandlingen selv, og der 
er ikke mulighed for at få denne 
udgift refunderet hos den offent-
lige rejsesygesikring. 

Sygetransport til Danmark dæk-
kes heller ikke. Overvej derfor at 
tegne en rejseforsikring.

Bestil dit nye EU-sygesikrings-
kort gratis på borger.dk Du skal 
logge ind med NemId. Husk at 
hele familien skal have nye kort.

Registreringsattest

Hvis du skal køre i udlan-
det, skal du have den origi-
nale registreringsattest med. 

Det samme gælder for registre-
ringsattesten  for campingvogn 
etc. 

Hvis du har en registreringsat-
test af den nye model - altså ef-
ter 5.12.2005 - og du skal køre 
i udlandet, skal du tage del I 
af den nye registreringsattest 
med, som dokumenterer kø-
retøjets registrering over for 
udenlandske myndigheder. 

Del   II skal du lade blive hjemme.

Det grønne kort

Det grønne kort beviser, at din 
bil er ansvarsforsikret. Det er 
ikke nødvendigt at medbringe det 
grønne kort i EU-lande, Norge, 
Island, Schweiz, Andorra og Ser-
bien.
Blåt EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort gi-
ver ret til læge- og hospitalshjælp, 
hvis der opstår behov for behand-
ling under ophold i et EU-land, 
Norge, Island, Liechtenstein og 
Schweiz. 

Det dækker læge- og hospitals-
behandling, tandlægehjælp, me-
dicin m.m., der bliver nødvendig 
under opholdet. 

Dækningen er på de samme vil-
kår, som gælder for offentligt sy-
gesikrede i det pågældende land.
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VIL DU
MED TIL NYE

OPLEVELSER?
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Bruger du RIK? 

RIK står for ”Ren Intermitterende Kateterisation/Selvkateterisation”.

Men hvad gør du, hvis din hjælper er syg - dit vikarberedskab med erfarne hjælpere kan af forskellige 
gode grunde ikke træde til, og du står tilbage med en tilkaldt vikar uden erfaring – i en situation, som 
du ikke har kunnet forudse og planlægge dig ud af?

I den situation skal du bede vikaren hjælpe med at få kontakt til en sygeplejerske fra Sundhedsenheden 
i Aarhus Kommune. Sygeplejersken er uddannet og professionelt trænet i at kunne hjælpe med særlige 
plejeopgaver som RIK. 

Kontakt: 
 
•   I dagtimerne i tidsrummet kl. 8 - 15 skal du i kontakt med Lokalcentret i dit område. Du skal bede 
om at tale med Sundhedsenheden og her præsentere din anmodning om hjælp til RIK.

•   Uden for almindelig åbningstid kl. 8 – 15, det vil sige om aftenen/om natten og i weekender, skal du 
i stedet ringe på 8612 1021 til Brandstationen. Derfra vil vagten tilkalde hjemmesygeplejersken, der 
kører i dit område og du vil få besøg af sygeplejersken.

Brugeren_92_AAA_OK_PJ.indd   17 12-03-2018   10:18:02



18

 

Vigtigt om hjælpernes pensionsordning 
Der ydes tilskud på 12,6 % af grundlønnen til pensionsordning for fastansatte hjælpere over 21 

år. Grundlønnen omfatter timelønnen ved normalvagter og ved rådighedsvagter samt løn under 
sygdom og barsel samt respirationstillæg. Arbejdstidsbestemte tillæg indgår IKKE i grundløn-
nen. 

OBS! Du har ansvar for anmodning om pensionsordning for dine ansatte hjælpere. Indsend 
oplysning på BPO portalen eller indsend blanket, som du kan hente her hos BPA Aarhus. 
 
Tre krav skal være opfyldt:  

• Fast ansat som hjælper
• Over 21 år
• Pensionsordning optjenes ved ansættelse i en eller flere BPA ordninger de seneste 7  
         måneder (ændret fra tidligere 12 måneder), med minimum 8 timers tjeneste i gennemsnit 
         pr. uge i 52 uger. 

For at være berettiget til pension skal man være fastansat. En fastansat - i relation til spørgsmå-
let om pensionsberettigelse – er en ansat, som uge efter uge, måned efter måned indgår i en vagt-
plan, som forpligter den pågældende til at møde på fastlagte tidspunkter. En fastansat er således 
ansat i en tidsubegrænset periode.  

Det fremgår af ansættelseskontrakten, om en hjælper er fastansat eller ej. Du skal derfor være 
særligt opmærksom på at dine hjælpere er oprettet rigtigt i BPO portalen, og du skal foretage 
ændring, hvis en vikaransat hjælper overgår til en fastansættelse. 

Vikarer er ikke berettigede til pension. Det gælder både vikarer, som er ansat i en tidsbegræn-
set periode (fx barselsvikarer) samt ”tilkaldevikarer”, som kan tilkaldes ved pludseligt opståede 
behov. Karakteristisk for tilkaldevikarer er, at vedkommende altid vil kunne sige nej til et tilbud 
om en vagt, og at ansættelsesforholdet betragtes som afsluttet ved arbejdstids ophør den dag, den 
pågældende har accepteret et tilbud om en vagt. 

Det er hjælperen, der med lønsedler og ansættelseskontrakt skal dokumentere optjening fra 
eventuel tidligere beskæftigelse som handicaphjælper. 

Pensionsselskab 

Som udgangspunkt er det PenSam, der bliver ens pensionsselskab, men den ansatte hjælper 
kan vælge et andet, anerkendt pensionsselskab, fx BPA Pension, som en del hjælpere har valgt. 
Hjælperen kan vælge frit, men det kræver, at der oplyses pensionsnummer på det pensionssel-
skab, som hjælperen ønsker pengene overført til. Det kan fx noteres nederst på anmodningen om 
pension. 

 
Ny opdateret BPA håndbog er klar til dig 

http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Hjaelperordningen/filer/bpa-haandbog-aarhus.pdf
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Er din pc begyndt at opføre sig mærkeligt, blevet meget langsom eller måske 
gået helt død?  
 
Lad os finde og reparere fejlen! 
 
Vi tilbyder billig fejlfinding og diagnose af problemet – og du får altid et  
konkret tilbud på reparationen, inden vi går videre.  
 
Ring eller kom forbi med computeren –  vi har parkering lige ved døren.

IT-MEKANIKERNE – REPARATION & KURSER

PROBLEMER MED COMPUTEREN?

Åbningstider:
Man. - tors. kl. 11-16
Fredag       kl. 11-15

Skanderborgvej 277 | 8260 Viby J 
86 28 35 55 | husetventure.dk
butik@husetventure.dk 
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Nyt fra websitet ”BPA-arbejdsgiver.dk”

PostNord har ændret på mulighederne for at sende breve med afleveringsattest. Fremover er det nemlig kun er-
hvervskunder med en frankeringsaftale eller en frankeringsmaskine, der kan sende breve med afleveringsattest.

 
Med en afleveringsattest er det muligt at bevise, at et brev er kommet frem til modtageren inden en given frist. 

Hvis du som arbejdsgiver fx skal opsige en medarbejder, vil opsigelsen først få virkning fra det tidspunkt, den er 
kommet frem til medarbejderen. Det er dig som arbejdsgiver, der skal bevise, at en opsigelse er kommet frem til 
medarbejderen.

I forhold til forskellen på et anbefalet brev og et brev sendt med afleveringsattest, er det sådan, at Højesteret har 
slået fast, at anbefalede breve ikke anses for at være kommet frem, selv om der rent faktisk bliver lagt besked i 
modtagerens postkasse om, at postbuddet har forsøgt at aflevere brevet, hvis modtageren ikke efterfølgende har 
hentet brevet på posthuset eller ikke har ønsket at tage imod brevet. Hvis man vil sikre sig, at brevet er kommet 
frem, kan brevet derfor sendes med afleveringsattest. Når man benytter en afleveringsattest får afsenderen nem-
lig en kvittering fra postvæsenet om, at brevet er afleveret i modtagerens postkasse, og dermed er brevet kommet 
frem i juridisk forstand.

 
Men hvis din virksomhed ikke har en frankeringsaftale med PostNord eller en frankeringsmaskine, kan du 

altså ikke længere sende breve med afleveringsattest gennem PostNord.
 
Hvis du som arbejdsgiver skal sikre dig bevis for, at et brev er kommet frem til modtageren, kan du som alter-

nativ:
 
• Aflevere opsigelsen personligt til medarbejderen og bede om en kvittering på modtagelsen.
• Sende opsigelsen med kurér eller bud og bede om dokumentation på, at brevet er lagt i modtagerens postkasse.

www.kbh-nord.dk 
Klubben af Brugere og Hjælpere i 
Nordjylland.
 
www.bh-g.dk
Bruger & Hjælper Gruppen  
(Vejle og opland).
 
http://www.bpa-arbejdsmiljo-
aarhus.dk
BPA arbejdsmiljø Aarhus.  Her 
kan du f. eks. hente materiale til 
at udarbejde en APV.

www.bpa-arbejdsgiver.dk
Rådgivningsfunktion om de ju-
ridiske spørgsmål, der knytter sig 
til arbejdsgiver- og arbejdsleder-
rollen.

www.dmi.dk
Vejrudsigten hjemme hos dig selv 
eller på dit feriested.
 
www.socialstyrelsen.dk
Formidler kvalificeret og målret-
tet viden inden for det sociale 
område.

www.ast.dk
Ankestyrelsen. Her kan du bl.a. 
søge principafgørelser, både gæl-
dende og historiske.
Endvidere kan du tilmelde dig 
Ankestyrelsens nyhedsservice. 
 
www.hmi-basen.dk
Database med alt i hjælpemidler 
til borgere med handicap.

www.brugerklubben.dk
Brugerklubben i Århus.

www.skat.dk
Her findes hele skattelovgivnin-
gen og takster og beløbsgrænser.
Endvidere kan du få adgang til 
alle dine personlige oplysninger, 
som skattevæsenet har.

www.handi-travel-info.dk
Oplysninger om tilgængelige rej-
semål i ind- og udland og hjælp 
til at arrangere rejsen.

www.dukh.dk
Uvildig rådgivning til mennesker 
med handicap og deres pårørende 
i sager, der måske er gået i hård-
knude, eller hvor borgeren føler 
sig uretfærdigt behandlet. 

Nyttige og informative websites
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Fagre nye (skræmmende) verden
Af Kirsten Normann Andersen, medlem af Folketinget.  
Sundheds- og handicapordfører for SF.

Er der noget der kan gøre mig 
glad, så er det, når forskere finder 
nye behandlingsmuligheder, som 
kan helbrede dødelige sygdomme. 
Sådan har jeg det også med den 
genteknologiske forskning, som 
giver håb for helbredelse af uhel-
bredelig kræft, alvorlige hjerte-
sygdomme m.v. Men jeg kan også 
ligge søvnløs ved tanken om per-
spektiverne ved genforskningen, 
som kortlægger ”opskriften” på liv.

Vi kan allerede meget på det 
område – og vi gør det. Det gav 
derfor også mening, da sundheds-
ministeren indkaldte til forhand-
linger, med henblik på at lovgive 
om sikkerhed og forskning i for-
hold til den såkaldte gensekven-
tering. I forhandlingsforløbet har 
pendulet da også svinget fra stort 
håb for mennesker, som har brug 
for denne behandling til frygt for, 
hvad netop denne type forskning 
i yderste konsekvens kan bru-
ges til. For forskere og eksper-
ter er nemlig langt fra enige om, 
hvorvidt det er klogt at arbejde 
med gensekventering og / el-
ler hvordan det skal håndteres.

Jeg har dog aldrig været i tvivl 
om, at jeg er på patienternes 
side. Så min indsats i forhand-
lingerne har alene handlet om at 
skærme for brug og misbrug af 
de meget personlige oplysnin-
ger, som en kortlægning af vores 
gener er. Resultatet af forhand-
lingerne er et lovforslag om et 
såkaldt Nationalt Genomcenter.

Det er uden tvivl en fordel at 
samle indsatsen, så man kun skal 
arbejde med sikkerhed et sted, 
og det er klogt, at man kun skal 
investere i det meget dyre ud-
styr en gang. At samle data er 

derfor i sig selv en forbedring 
i forhold til det der foregår i 
dag. Igennem forhandlinger 
har vi også sikret, at data, som 
samles i Genomcentret, ikke 
er personhenførbare. Data er 
pesudoanonymiserede og det er 
alene det behandlende personale 
ude på sygehusene, som kender 
patientens identitet. Vi har også 
sikret, at forsikringsselskaber og 
politiet ikke har adgang til de me-
get personlige oplysninger, som jo 
både kan identificere arvelige syg-
domme eller bruges til at identi-
ficere en forbryder. Patienter skal 
kunne regne med, at data alene 
benyttes til sundhedsfaglige for-
mål. Og endeligt har vi sikret, at 
patienter selv kan beslutte, om de 
ønsker denne kortlægning af ge-
ner, som grundlag for personlig 
medicin, ligesom patienter selv 
beslutter, om deres eventuelle 
data kan anvendes til forskning.

Jeg håber, at det er lykkedes, at 
udarbejde et lovforslag, som tager 
de nødvendige forholdsregler for, 
at genforskningen ikke løber os 
af hænde. Men forløbet har givet 
søvnløse nætter. For lige så vildt 
det er, at vi kan komme ondskabs-
fuld sygdom til livs, lige så skræm-
mende er det at tænke sig, hvad 
man kan bruge opskriften på liv til.

Sundheds- og handicapordfører for SF

I den stik modsatte ende af dra-
maskalaen finder man til gengæld 
en anden sag, som burde være 
simpel og ligetil. Medicinalfirma-
et Biogen har udviklet et produkt, 
som måske kan dæmpe udviklin-
gen af nogle særlige former for 
muskelsvind. Spinraza, som pro-
duktet hedder, er imidlertid mål-
rettet en meget lille patientgruppe, 
og det har spillet ind på Biogens 
prisfastsættelse. Produktet er kort 
og godt rasende dyrt, og Biogen
er ikke umiddelbart til sinds at 
give rabat. Netop på grund af me-
dicinprisernes himmelflugt har 
man nedsat et medicinråd, som 
skal vurdere, hvornår pris og kva-
litet står i et rimeligt forhold til 
hinanden, når nye produkter skal 
sendes på markedet. Desværre er 
netop Spinraza ”vejet og fundet 
for tung,” – dels fordi man ikke 
har så meget viden om virkning 
endnu – dels på grund af prisen.

Der er ingen tvivl om, at vi er 
nødt til at gøre noget ved de vold-
somt stigende medicinpriser. Der-
for bakker jeg også op om medi-
cinrådet. Men det gjorde alligevel 
ondt at konstatere, at medicinrå-
dets beslutning gik ud over en af 
de mest sårbare patientgrupper. 
Jeg har derfor stillet flere spørgs-
mål til sagen. Det fremgår af de 
svar jeg har fået, at læger har mu-
lighed for at give Spinraza til ud-
valgte patienter. Og så forhand-
les der i øvrigt stadig om prisen.  

Brugen af virus til genterapi har været under 
udvikling i cirka 30 år. Nogle af fordelene 
er vi for alvor begyndt at nyde godt af nu.  
Billedet er lånt fra ”ing.dk”
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Medlemmer af BPA Arbejdsmiljø Aarhus
Handicaphjælperrepræsentanter

 
Anne-Birte Christensen
Eva Nanna Godt
Dorte Lykke Sørensen

Arbejdsgiverrepræsentanter 

Torben Vegener Hansen
Alice Carlsen
Lars P. Jacobsen

Arbejdsmiljøkonsulent
  Grete Bergland

Forflytningskonsulent
   Birthe Tønder Larsen

BPA Aarhus repræsentant 
   Linna Krüger

TIMETAKSTER FOR HANDICAPHJÆLPERE 
Det tjener en handicaphjælper (i Aarhus Kommune) 

Gældende fra 1. oktober 2017 

 
BPA Aarhus har kun åbent for telefonisk vikarformidling på følgende tidspunkter:

Mandag til fredag fra kl. 8.00 - 10.00  
Ring til vikarformidlingen på 8713 4060

I forbindelse med åbningstiderne henleder vi opmærksomheden på muligheden  
for via mail at få tilsendt lister over vikarer, som man, om nødvendigt, selv kan ringe til.

Det er også en rigtig god idé at holde sig informeret om vores åbningstider  
og andet via vores hjemmeside aarhus.dk/hjo
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Redaktionsudvalg
 Lars P. Jacobsen
Sonnesgade 14, 1. -12
8000  Aarhus C
Tlf. 8613 0752
lpj@stofanet.dk

Karsten Jühne
Mallinggårdsvej 23
8340 Malling
Tlf. 2029 0148
karsten@jyhne.dk

Alice Carlsen
Tranbjerg Hovedgade 62
8310 Tranbjerg
Tlf. 8629 5970
mail@tilalice.dk

Per Jacobsen
Askelunden 16
8300 Odder 
Tlf. 2382 4211 
per@perjac.dk

Finn Mørup Jensen
Damvej 24
8471 Sabro
Tlf. 8694 9006
spasserfinn@gmail.com

 
Karsten Jühne  
John Lauridsen        
Linna Krüger 
 
BPA Aarhus har åbent: 
Mandag, tirsdag, onsdag    kl. 10.00 - 15.00  
Torsdag      kl. 10.00 - 16.00 
Fredag      kl. 10.00 - 14.00 

Telefonvagt alle dage     kl. 08.00 - 10.00 
(Ingen telefonvagt om aftenen indtil videre) 
 
Forflytningskonsulent  Arbejdsmiljøkonsulent
Birthe Tønder Larsen  Grete Bergland
Tlf. 2928 8851    Tlf. 5186 2106
(mellem 08.30 og 12.30)  bergland@kabelmail.dk
btl@aarhus.dk  
       
BPA-teamet
Myndighedsafdelingen
Voksenhandicap
Grøndalsvej 1B
8660 Viby J
Tlf. 8940 5193 
myndighedsafdelingvh@aarhus.dk

E-mail: hjo@msb.aarhus.dk 
Hjemmeside: www.aarhus.dk/hjo

Formand:
Lars P. Jacobsen
Sonnesgade 14, 1. -12
8000  Aarhus C
Tlf. 8613 0752
lpj@stofanet.dk

Næstformand:
John Busk Sørensen
Kriegersvej 19, 1. 5
8000 Aarhus C
Tlf. 8676 3447
jbs@handi-travel-info.dk 

Kasserer:
Thomas Michael Arpe 
Marselis Boulevard 104 
8000 Aarhus C 
Tlf. 2578 0803
thomas@arpe.eu

Bestyrelsesmedlem:
Martin Albrechtsen
Åparken 8, 4. -3
8000 Aarhus C
Tlf. 4073 1640
maralb@live.dk                  

Bestyrelsesmedlem:
Jytte Skov Jacobsen
Snogebæksvej 58
8210 Aarhus V
Tlf. 6151 1162 
jytte@cmstarlight.dk
                                    

1. suppleant:
Henriette Løgstrup
Jernaldervænget 93
Brabrand 8220
Tlf. 8624 6824 / 2140 9268
henriettelogstrup@gmail.com

2. suppleant:
Preben Pedersen
Børupvej 207, apt
8310 Tranbjerg J
Tlf. 8628 6228 / 2647 56 97 
prebenboiepedersen@yahoo.com       

Brugerklubbens bestyrelse

Solveig Hansen
Engvej 9
8560 Kolind
Tlf. 4117 2945
sol1920@gmail.com

 
Kontakt:

Center for Hjælpeordninger.  
Telefon: 8713 4060.   

E-mail: hjo@msb.aarhus.dk

Man  er  som  bruger af en BPA-ordning 
bevilget een time pr. måned  

pr. fuldtidsansat til afholdelse  
af personalemøder. 

Se i øvrigt din BPA bevilling.

Hjælperne får løn ved deltagelse i p-møder.  
Det gælder også for de hjælpere, der 
deltager i BPA Arbejdsmiljø Aarhus 

som repræsentanter for brugerne.

BPA Aarhus
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BPA

INDEPENDENT

LIVING

NÆRING  
TIL DIT LIV

LIV
ET SELVSTÆNDIGT LIV!

Bliv medlem eller overgiv dit arbejdsgiveransvar til LOBPA. Læs mere om os på www.lobpa.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 


