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Brugeren 94: Nyt fra BPA Arbejdsmiljø Aarhus

Leder (Lars) og lidt fra redaktørens (Per) hånd.
Høringssvar fra Brugerklubbens bestyrelse. 
BPA Aarhus har fået ny hjemmeside. 
Indkaldelse til generalforsamling 2018 og med NYT om handicapbiler. 
Forflytningskursus for BPA-arbejdsgivere og hjælpere.  
Liften som arbejdsredskab ved træning af borgeren i sengen.
Brugerpanel til ny BPO-Portal søges.
Nyttige, informative websites.
Høringssvar fra BPA Aarhus. 
”Nu skal der afbureaukratiseres.” Rygter ved Kirsten N. Andersen.
Information om BPA Arbejdsmiljø Aarhus, lønsatser, bestyrelse m.v.
 

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

Næste nummer af „Brugeren“ udkommer
december 2018 

Deadline er den 1. december 2018

Fotos: Kirsten Normann Andersen, Per Jacobsen, Birthe Tønder Larsen 
Forsidefoto: Aarhus Kommune

side   3   
side   4 - 5 
side   8
side   9
side  10 - 11 
side  14 - 16
side  18
side  18
side  19
side  21
side  22 - 23

Indhold

Annoncører i dette nummer af ”Brugeren”:    LOBPA * Handi-K@ * BPA Pension * Huset Venture 
Egmont Højskolen * Focus People * BPA Forsikring * DHO (Din hjælperordning) 

 
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.
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Kontakt redaktøren:  
 
Send en mail til Per:  
per@perjac.dk 
         

Der er et yndigt land, men Om ”Brugeren” nr. 94

Dette nummer af ”Brugeren” 
har en del nyttig og god viden 
omkring arbejdsmiljøet. Nyt-
tigt for såvel bruger og hjælper.

Se især det fine indlæg om-
kring træning i hjemmet.

BPA Aarhus har fået ny hjem-
meside. I opfordres til at besø-
ge den, se nærmere herom på 
side 8.

Brugerklubben indkalder til 
generalforsamling. Tilmeld Jer 
gerne i god tid, men kom ende-
lig også og hør om nyt på bil-
området. Klubben har inviteret 
Pauli Bording, som kendes af 
mange læsere.

Læs også de to høringssvar fra 
henholdsvis Brugerklubbens 
bestyrelse og BPA Aarhus.

Når I læser dette blad er der 
sikkert afgjort meget omkring 
besparelserne i Aarhus Kom-
mune. I vil naturligvis få en op-
datering på generalforsamliin-
gen, men også i næste nummer 
af bladet. Desuden vil I også 
kunne læse  om budgetforliget 
på vores hjemmeside: bruger-
klubben.dk

Venligst redaktøren Per

fundet frem til perronens 
størrelse? Det er i hvert fald 
ikke manglet tid. Nu venter 
vi spændt på de udfordrin-
ger, strækningen fra Aarhus til 
Grenå vil byde på, når letbanen 
kommer til at køre her.

Trappetrin

Lokalcenter Møllestien i cen-
trum af Aarhus har fået ombyg-
get Café-delen og for at åbne 
centret ud mod byen er der 
etableret en ny indgangsmulig-
hed, så publikum kan komme 
direkte ind fra gaden.

Her har man f.... lavet et trap-
petrin i forbindelse med den 
nye indgang. Hvad har de tænkt 
på? 
Adspurgt, har de svaret den 
gamle formand, at det havde de 
ikke fået lov til!!!

Det er vist noget med teknisk 
forvaltning. Hvad tænker de 
på?

Og Aarhus, der vist vil være 
europæisk tilgængeligheds-by.

Med håbet om et fint efterår,
Lars P. Jacobsen

Kære læsere 

BPA-området

Så skete det igen, igen. Bru-
gerklubbens bestyrelse holder 
møde med kommunen to gan-
ge om året og vi lover gensidigt 
hinanden at underrette om æn-
dringer og andet vedrørende 
BPA-området, der måtte opstå 
i mellemtiden.

Pludselig hører vi fra anden 
side, at vores område er om-
fattet af de fremsatte sparefor-
slag i forbindelse med bud-
getforhandlingerne, så endnu 
en gang svigter den gensidige 
orientering. Læs bestyrelsens 
høringssvar på side 4 og 5.

Borgmesteren har i et indlæg i 
den lokale avis på et tidspunkt 
bagatelliseret den foranstående 
besparelse på 270 mill. Det vil 
nærmest være småting i forhold 
til tidligere besparelser og knap 
nok kunne mærkes. Jeg er ikke 
sikker på, at bostederne rundt 
omkring deler den opfattelse.

Letbanen

Nu startede letbanen fra Aar-
hus til Odder efter to års pause 
og vi kørestolsbrugere har  ven-
tet længe på at få denne ekstra 
transportmulighed. 

Men hvad sker der?

På flere stationer er der 15 - 
20 cm fra perronkant til toget. 
Hvad har de lavet i de to år? 
Man har kendt togenes stør-
relse længe og lidt lommereg-
neøvelser kunne vel nemt have

Formand Lars P. Jacobsen
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Høringssvar fra Brugerklubben
Brugerklubben har på sit be-

styrelsesmøde den 4. september 
2018 drøftet spareforslag MSB-
32 og finder de omfattende 
nedskæringer på den service, 
der sætter os i stand til selv at 
være arbejdsgivere, stærkt for-
uroligende og nedslående.

Hvordan har kommunen 
tænkt sig fremover at tilveje-
bringe den nødvendige rådgiv-
ning og vejledning om opgaver 
og ansvar, der er forbundet 
med at være arbejdsgiver og 
de forhold, der handler om ar-
bejdsgiveransvar i forhold til 
arbejdsmiljølovgivningen?

BPA Aarhus

”Vores” kontor, der i sin tid 
blev oprettet af brugere og 
hjælpere med tilskud fra kom-
munens forsøgsmidler, er det 
centrale punkt i den rådgiv-
ning og vejledning, der stilles 
til rådighed for brugerne. Her-
under oplysning om alle mu-
lige spørgsmål, vi støder på i 
dagligdagen som personer med 
handicap, uden at det nødven-
digvis er BPA-relateret.

At henvendelse kan ske ano-
nymt, betragter vi som et stærkt 
kort, da medlemmerne giver 
udtryk for, at man her kan di- 
skutere problemstillinger med 
andre personer med handicap, 
som man ikke nødvendigvis 
har lyst til at dele med sagsbe-
handlerne.

En anden vigtig funktion er 
job- og vikarformidlingen. Selv 
om digitaliseringen allerede 
er inddraget, er der stadigvæk 
brug for den direkte vikarfor-
midling. Skæres der ned her, vil 
der sandsynligvis være behov 
for yderligere brug af vikarbu-
reauer.

Desuden er kontoret involve-
ret i ájourføringen af håndbo-
gen og hvem skal erstatte den 
indsats?

 
Kontoret er bemandet med 

tre borgere med handicap i del-
tidsstillinger - to i flex- og én 
skånejob - og vi anser ikke den 
resterende digitaliseringsmu-
lighed som værende tilstræk-
keligt grundlag for en perso-
nalereduktion af det skitserede 
omfang uden at det vil gå vold-
somt ud over serviceniveauet.

BPA Arbejdsmiljø Aarhus

Gennem de ca. 25 år BPA ar-
bejdsmiljø har eksisteret, er der 
opbygget en omfattende viden 
på netop vort specielle område. 
Endvidere er der oprettet en 
hjemmeside, hvor brugerne 
og hjælperne kan søge svar på 
spørgsmål.

Vi vil især fremhæve vort 
APV-materiale, som er marke-
dets enkleste og lettest forståe-
lige. Det har krævet års arbejde 
at nå frem til dette resultat.

Vores største bekymring er: 
Hvem skal holde hjemmesiden 
opdateret? Hvordan udvikles 
nyt materiale i fremtiden til 
gavn for brugere og hjælpere?

Vi har hele tiden det dilemma, 
at kun en del af arbejdsmiljø-
lovområdet er gældende, da 
vore hjælperes ansættelse ikke 
er omfattet af en overenskomst.

Spørger man f.eks. i MSO, 
forstår de ikke vore hjælperes 
ansættelsesvilkår i forhold til 
arbejdsmiljøloven.

Det er kun i BPA Aarbejds-
miljø Aarhus at denne viden er 
tilgængelig og herfra der kan 
hentes rådgivning og vejled-
ning.

BPA forflytningskonsulent

BPA-arbejdsmiljøs eneste 
kontakt til Voksenhandicap og 
ad den vej er BPA-arbejdsmil-
jøs specifikke ønsker til sags-
behandlerne om spørgsmål i 
forbindelse med opfølgning af 
BPA-ordningen blevet kanali-
seret.

Herudover har forflytnings-
konsulenten lavet en lang ræk-
ke forflytningsbeskrivelser i 
brugerens eget hjem til brug for 
vikarer og nye hjælpere.
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Høringssvar - fortsat
Konsulenten følger også hjæl-
pemiddelmarkedet og finder 
her f.eks. et hjælpemiddel, der 
netop kan gøre den enkelte 
bruger mere selvhjulpen.

Hjælpemidler fra MSO leve-
res ved døren uden instruktion. 
Også her er forflytningskonsu-
lenten i aktivitet. 

Ligeledes vil der ved de frem-
adskridende sygdomme være 
behov for justeringer i en al-
lerede udarbejdet forflytnings-
opgave.

Honorar til Brugerens redak-
tør

Brugerklubben fik for mange 
år siden tilknyttet et halvtids 
skånejob som informations-
medarbejder og redaktør af 
bladet ”Brugeren”. Da den nu-
værende redaktør faldt for 
aldersgrænsen (65 år) blev 
bruttolønnen konverteret til et 
honorar.

”Brugeren” sendes til alle per-
soner med en BPA-ordning bo-
siddende i Aarhus Kommune 
og er gennem årene brugt som 
informationskanal for kommu-
nen (Voksenhandicap), BPA 
Arbejdsmiljø Aarhus, BPA 
forflytningskonsulent og BPA 
Aarhus.

Det skal understreges, at det 
har været en gratis informati-
onskanal, der har nået alle BPA-
brugereog sandsynligvis et stort 
udsnit af hjælperne.

Udgifterne til trykning og for-
sendelse beløber sig til ca. kr. 
35.000 årligt, som dækkes af 
annonceindtægter, men bort-
fald af honorar til redaktøren 
vil give bladet dødsstødet.

Afskaffelse af løntrin 13

Brugerklubbens bestyrelse 
finder afskaffelsen uanstændig. 
Kommunen straffer de relativt 
få hjælpere, der i årevis trofast 
og samvittighedsfuldt har ud-
ført arbejdet som handicap-
hjælper.

Ekstra medarbejder

Den ekstra medarbejder, der 
skal være med til at skærpe vi-
sitation og opfølgning, må op-
fattes som en krigserklæring.

Ved sidste stormøde oplevede 
vi en positiv og imødekommen-
de holdning fra kommunens 
side. Det tegnede godt for sam-
arbejdet fremover. Dette nye 

tiltag kan kun tolkes som en 
mistænkeliggørense af BPA-
brugerne og lægger op til kon-
frontation og utryghed blandt 
brugerne. Efter flere år uden 
opfølgning blev niveauet stram-
met kraftigt i 2012 og justeret 
de senere år iflg. afgørelser i 
Ankestyrelsen. Vi forventer, at 
mange af vore medlemmer, der 
stadigvæk selv er arbejdsgivere, 
nu vælger at krybe i ly hos fir-
maerne (en ekstra udgift?), når 
al rådgivning og vejledning er 
skåret ned til ukendelighed. I 
et høringssvar fra Brugerklub-
ben december 2012 gav vi ud-
tryk for, at områdets overgang 
fra ikke-styrbart til styrbart på 
længere sigt vil ødelægge BPA-
ordningen på grund af frem-
tidige krav om beskæringer af 
budgettet.

I denne omgang nøjes kom-
munen med at fjerne det meste 
rådgivning og vejledning og 
opruste på visitation og opfølg-
ning. Hvad bliver det næste?

Med venlig hilsen
Brugerklubbens bestyrelse
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Besøg Egmont Højskolen på www.egmont-hs.dkBesøg Egmont Højskolen på www.egmont-hs.dk

VIL DU
MED TIL NYE

OPLEVELSER?

Navn:

CPR-nr.

Adresse:

Postnr./by:

Mail:

Telefon:

Evt. tidligere
forsikring/policenr.:

Dato og underskrift:

OBS! 

Enkelte brugere mangler endnu at 

tilmelde sig aftalen, men kan gøre det nu!

Gå ind på hjemmesiden: 

www.BPAFORSIKRING-AARHUS.dk 

og tilmeld dig senest 

30.11.2018

OBS! 
Enkelte brugere mangler endnu at 

tilmelde sig aftalen, men kan gøre det nu!

Gå ind på hjemmesiden: 

www.BPAFORSIKRING-AARHUS.dk 

og tilmeld dig senest 

30.11.2018
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Ligesom resten af Aarhus Kommune har vores hjemmeside ændret udseende og 
navigation, blandt andet for at forbedre brugeroplevelsen, hvad enten man anven-
der PC eller mobiltelefon. 

Du finder os nu på bpa.aarhus.dk

De mest besøgte sider har fået en mere fremtrædende placering og indholdet er 
strammet op, du kan altså fortsat finde den aktuelle version af BPA håndbogen og 
i øvrigt bruge siden, som du plejer.

Det er vigtigt, at du anvender linket, når du fremover henvender dig til os via 
mail.

Skriv sikkert til BPA Aarhus på forsiden, hvis mailen indeholder personoplysnin-
ger. Her finder du også linket ”Skriv sikkert til BPA-lønadministrationen”.

Indeholder mailen ikke personoplysninger, kan du bruge vores nye mailadresse 
bpa@msb.aarhus.dk

Oplever du problemer, eller har du kommentarer til hjemmesiden, er du naturlig-
vis velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen 

Linna, Karsten og John, BPA Aarhus

BPA Aarhus har fået ny hjemmeside
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INDKALDELSE 

Generalforsamling i Brugerklubben Aarhus

Sæt nu endelig kryds i kalenderen – det er tirsdag den 20. november 
2018, klokken 16.00 på Handi-K@, Engtoften 7A, Viby J.

Eftermiddagen indledes med Pauli Bording, konsulent på bil-området 
igennem en lang årrække. Der trakteres med kaffe, the, vand og lidt 
sødt, kage. 
 
Så bliver der en pause med indlagt spisning og endelig slutter vi med 
Brugerklubbens årlige generalforsamling. Udover aftensmad bydes der 
også på drikkevarer.

Det er vigtigt, at I tilmelder Jer til Lars: lpj@stofanet.dk

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Lars P. Jacobsen, 
Sonnesgade 14, 1. -12, Aarhus C. i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.  

Kontakt på telefon 2084  0752
eller send en mail - lpj@stofanet.dk  

Hvis du ikke er medlem af Brugerklubben eller ikke har fået betalt dit kontingent, kan det 
gøres umiddelbart inden generalforsamlingen til kasserer Thomas Arpe. 

Kun medlemmer har stemmeret og er valgbare.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent og vedtagelse af budget
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
9. Eventuelt

 
Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne:

Pauli Bording om de nyeste regler for handicap-
biler samt Brugerklubbens generalforsamling 
2018 på Handi-K@

Kom også med dine 
spørgsmål

Husk nu at tilmelde dig - 
senest fredag den 9. november 

til Lars:

E-mail til lpj@stofanet.dk
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Forflytningskursus for BPA-arbejdsgivere og hjælpere
Tekst og foto: Birthe Tønder Larsen

BPA Arbejdsmiljø Aarhus 
afholdt den 18. juni et forflyt-
ningskursus for BPA arbejdsgi-
vere og deres hjælpere i MSO’s 
nye undervisningscenter for 
Velfærdsteknologi.

I alt deltog syv arbejdsgivere 
og ti hjælpere. Undervisere var 
Grete Bergland og Birthe Tøn-
der Larsen. 

Kurset startede med rundvis-
ning i de nye lokaler. Et af loka-
lerne er indrettet med standard 
APV- hjælpemidler til afprøv-
ning og undervisningsbrug. 
Desuden et lager, hvor MSO 
opbevarer nye hjælpemidler, 
der indgår i deres projekter. Der 
er tre toiletter, som er indrettet 
med forskelligt teknologi til 
afprøvning, foruden en prøve-
lejlighed med gennemkørende 
loftlift til toilet og en seng med 
elektrisk vendelagen. Hensig-
ten er at VH kan leje lokalerne 
til undervisning og afprøvning 
af hjælpemidler, for eksempel 
som dette kursus, men også 
til en individuel afprøvning af 
hjælpemidler. Når der forelig-
ger en færdig aftale herom, vil 
vi selvfølgelig skrive om det i 
”Brugeren”. 

Kurset foregik i Workshops 
med afprøvning af hjælpemid-
ler i praksis i små grupper. Der 
var stor aktivitet og nysgerrig-
hed. Arbejdsgivere og hjælpere 
deltog aktivt i afprøvning. Der 
var to workshops, en med fald 
og en med pålægning af sejl i 
stol og seng.

Der blev samlet op fra gulv 
med løftestolen ”Raizer”. Den 
kan betjenes med hjælp fra 
hjælper og pårørende, hvis den 
står skilt ad. Spørgsmålet er om 
den kan betjenes af borger selv, 
hvis den står samlet og opladet? 
Flere gav udtryk for, at de gerne 
vil afprøve den, hvis det bliver 
muligt.

Der var fif og tips til pålæg-
ning af sejl i kørestol og seng, 
så hjælper og borger belastes 
mindst muligt. Selv erfarne 
arbejdsgivere og hjælpere gav 
udtryk for, at det var godt at få 
sparring på rutinerne. Generelt 
var alle glade for at se og af-
prøve hjælpemidlerne i praksis, 
det gav mange ”aha”-oplevelser. 
Det var godt med erfaringsud-
veksling og gerne mere af det 
en anden gang, var evaluerin-
gen.

Alle udfyldte et evaluerings-
skema. Erfaringerne herfra vil 
indgå i fremtidige kurser og 
brug af lokalerne. Tilfredshed 
med kurset samlet set var for 
arbejdsgivere 8,8 og for hjæl-
pere 8,1 på en skala fra 1 – 10, 
hvor 1 er meget lidt tilfreds og 
10 er meget tilfreds.

Ønsker til fremtidige kurser er 
for eksempel lignende kursus 
med arbejdsgivere og hjælpere 
sammen, undervisning i hjæl-
pemidler specifikt, individuel 
afprøvning af hjælpemidler, 
basal ergonomi undervisning 
og afprøvning i praksis.

BPA Arbejdsmiljø Aarhus har 
fået gode ideer at arbejde vide-
re med i forhold til nye kurser. 
Sidder du som læser med en 
idé eller et behov, er du meget 
velkommen til at kontakte BPA 
Arbejdsmiljø Aarhus, Grete 
Bergland eller undertegnede, vi 
vil rigtig gerne høre fra jer.

Note: MSO er Magistraten for 
Sundhed og Omsorg og VH er Vok-
senhandicap (redaktøren).
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Forflytningskursus for BPA-arbejdsgivere og hjælpere

Marianne Møller Pedersen afprøver løftestolen ”Raizer”

Torben Vegener Hansen afprøver løftestolen ”Raizer”
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Dette har du brug for:

1160 – Ovalhage                            Kr.   175, -       
29356 2 stk. Blå tilkoblingsstropper                         Kr.     50, -        
           (hvis du vil beholde bøjlen på)
558140 Blå og sort elastik (sælges samlet)*                        Kr.   800, -     
Et lille sejl: 28467 Multisupport                                       Kr.   750, - 

*Alle delene kan købes hver for sig hos Guldmann (priserne er eksklusiv moms)

Liften som arbejdsredskab - 
ved træning af borger i sengen
Rigtig mange borgere, med en BPA ordning, får træning i deres seng for at bevare bevægeligheden, smidig-
heden, styrken og eller for at reducere smerterne. Hjælperen er ofte involveret i træningen, hvor de løfter 
borgerens ben og bevæger det i forskellige retninger.

Et ben vejer 16 % af kroppens 
vægt. Benet løftes og bevæges ofte 
i en afstand fra hjælpernes krop 
der gør, at tyngden af benet er 3-6 
gange større end benets vægt. Det 
bliver et ”tungt” arbejde for hjæl-
perne at løfte og bevæge benet og 
løftet vil blive bedømt uaccepta-
belt af arbejdstilsynet.

 

Derfor er BPA-arbejdsmiljø op-
taget af, om det er muligt at redu-
cerer det ”tunge” hjælper - arbej-
de, uden at gå på kompromis med 
kvaliteten af brugerens træning? 

Det viser sig, at Guldmann, hvor 
billederne er taget, er optaget af 
den samme problematik og har 
udviklet ideen med at bruge liften 
som træningsredskab. 

Vi (BPA Aarbejdsmiljø Aarhus 
og Guldmann) vil med nedenstå-
ende billedbeskrivelser inspirere 
til træning med lift og sejl, hvor 
liften laver det ”tunge” arbejde 
med at løfter brugerens ben. 

Når du skal bruge liften som træ-
ningsredskab er det eneste du be-
høver:

Ophængsbøjle afmonteres og 
ovalhage påmonteres 

Elastikken sættes i ovalhagen Sejlet påmonteres elastikkerne 
i karabinhagerne

*  OBS: Der er en sort elastik til træning af bækken og tunge ben. Den blå er tyndere og passer til træning af 
ben og træning af bækken hos den meget slanke borger

Montage af ovalhage og elastikker
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Træning af ben med sejl rygliggende – stræk af inderside – træning af yderside

Træningen kan foregå med eller uden assistance af hjælper, afhængig af borgerens ressourcer. Sejlet skal 
støtte underbenet lige under knæet. Benet hæves fri af sengen og bevæges fra side til side.

Træning af mave og ryg med sejl

Sejlet lægges under enden og enden hæves fri af sengen. Borger kan med og uden assistance sænke
og hæve bagdelen. Træningen kan foregå med strakte eller bøjede ben, afhængig af borgerens ressourcer.

Træning af ben med sejl i sideliggende – stræk af hoften – træning af bagsiden

Underste hofte skubbes bagud for at holde balancen i sideliggende stilling og for at få borger ud til kanten 
af sengen, så hjælpers rækkeafstand mindskes. Sejlet lægges under underbenet og benet hæves fri af sengen.
Hjælper fastholder hoften i stillingen, imens benet føres bagud og tilbage til udgangs stilling.
Hjælperen kan stå både foran og bagved borgeren i øvelsen.
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Pude placeres i lænden for at holde balancen i sideliggende imens der arbejdes med at bøje og  
strække øverste ben. 

Obs! Når benet skal bøjes, kan hjælperen placere den ene hånd under borgerens fod og bøje foden op mod 
næsen, da dette udløser bøjerefleksen.

Træning af ben med sejl i sideliggende – bøjning i hoften - træning af forsiden

Liften som arbejdsredskab - fortsat

Billederne viser træning med loftlift, men nogle af øvelserne kan også udføres med gulvlift. 
Du er velkommen til at kontakte Grete Bergland eller Birthe Tønder Larsen for yderligere information 
eller for instruktion i brug af elastikker.

Grete Bergland    bergland@kabelmail.dk    Mobil: 5186 2106
Birthe Tønder Larsen   btl@aarhus.dk    Mobil: 2928 8851 
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Nyttige og informative websites
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 Ankestyrel-
sens 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. 

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.

Brugerpanel til udviklingen af en ny BPO-Portal

Vi søger fire brugere af BPO-Portalen, som har lyst til at være med i udviklingen af den 
nye version af BPO-Portalen.

Brugerpanelet skal i første omgang komme med input til forbedringer af BPO-Portalen, 
samt komme med idéer til nye funktioner. Senere i forløbet kan det blive muligt, at være 
med til at teste den nye version af BPO-Portalen, i takt med, at den bliver udviklet.

Sammensætningen af brugerpanelet, forestiller vi os, skal bestå af to erfarne brugere af 
BPO-Portalen, samt to brugere, som er forholdsvis nye i brugen af BPO-Portalen. På 
denne måde sigter vi mod at få en ny version af BPO-Portalen, som er mere brugerven-
lig end den eksisterende.

Hvis du har tid og lyst til at deltage i brugerpanelet, eller spørgsmål hertil, så er du vel-
kommen til at henvende dig til BPA-Lønadministrationen msbloen@aarhus.dk. 

Første møde i det kommende brugerpanel, forventes at foregå i november/december. 
Tidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt.

Venlig hilsen BPA-Lønadministrationen
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BPA Aarhus’ kerneydelser.

* BPA Aarhus yder rådgivning 
til borgere med BPA og deres 
hjælpere.

* BPA Aarhus formidler kon-
takt mellem borgere, der søger 
hjælpere og hjælpere, der søger 
job.

* Ved akut behov for afløsning 
ved faste hjælperes sygdom, 
kan BPA Aarhus normalt finde 
en vikar til borgeren.

* Kommende vikarer får in-
troduktion til hjælperjobbet 
gennem informationsmøder 
afholdt af BPA Aarhus.

• Ved at reducere BPA Aar-
hus nedlægger man reelt en 
velfungerende støttefunktion 
for borgere med BPA, en støt-
tefunktion, der har eksisteret i 
over 30 år.  

• Der er i de seneste år sket en 
stigning af antallet af borgere, 
som har delegeret arbejdsgiver-
ansvaret til et firma, mens der 
er i samme periode er sket en 
reduktion af antallet af medar-
bejdere i BPA Aarhus, således 
at der nu er ansat medarbejdere 
55 timer pr. uge mod tidligere 
101 time pr. uge. Der er således 
allerede sket en tilpasning af 
arbejdsstyrken. 

Høringssvar vedr. spareforslag 2019 - 2022 fra BPA Aarhus
(MSB-32 Økonomisk stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance)

• Ved en yderligere reduktion 
af BPA Aarhus’ medarbejdere 
må man forvente, at endnu en 
væsentlig del af borgerne frem-
over vil vælge at delegere ar-
bejdsgiveransvaret til firmaer. 

 
• Hvis blot 8 borgere med 

døgnbevilling efter reduktio-
nen af serviceniveauet vælger 
at uddelegere deres arbejdsgi-
veransvar, vil den foreslåede 
besparelse være ædt op af ar-
bejdsgiverbidraget. 

 
• En reduktion af antallet af 

medarbejdere vil medføre en 
mistet erfaringsbaseret og spe-
cialiseret viden og ekspertise. 

 • Ved de foreslåede bespa-
relser må man forudse, at råd-
giverne i BPA-teamet vil få 
væsentligt flere henvendelser 
omkring rådgivning fra bor-
gerne og hjælperne.   

 • BPA Aarhus´s rådgivning 
til borgere såvel som til hjæl-
pere er i dag anonym, hvilket 
er et udbredt ønske hos borgere 
og hjælpere. Dette vil ikke være 
muligt, når sagsbehandlerne i 
Rådgivning og Visitationscen-
ter skal yde rådgivning. 

• Ved de foreslåede bespa-
relser må man forudse en re-
duceret åbningstid til ulem-
pe for borgere og hjælpere.   

• En reduktion af antallet af 
medarbejdere vil påvirke ar-
bejdsmiljøet på grund af en 
øget opgavemængde per med-
arbejder og mere begrænse-
de muligheder for at udvikle 
nye initiativer og metoder.   

• Der vil blive betydelige 
problemer med at opret-
holde service ved afholdel-
se af ferie og ved sygdom.   

• Risiko for belastning i det 
psykiske arbejdsmiljø, når man 
er alene i jobfunktionen.  

• Det er bemærkelsesværdigt, 
at der i Effektiviseringskatalog 
- Fælles om nye løsninger be-
skrives en  ekstra indsats for at 
skabe nye fleksjob/skånejobs, 
samtidigt med at der i dette for-
slag lægges op til at nedlægge 
job udelukkende i denne kate-
gori.  Det er vores klare vurde-
ring, at det forringede service-
niveau som dette spareforslag 
lægger op til vil medføre en 
udgift, der overstiger den kal-
kulerede besparelse.  

BPA Aarhus:
  John Lauridsen, 
  Karsten Jühne, 
  Linna Krüger    Aarhus, den 7. september 2018
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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. 

Du har også mulighed for et teknikkerbesøg – så er du fri for at flytte din computer.

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 

PRIS Fra

RING: 86 28 35 55

annonce-brugeren_vs1.indd   1 6/11/2018   10:10:18 AM
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Nu skal der afbureaukratiseres!
Af Kirsten Normann Andersen, medlem af Folketinget.  
Sundheds- og handicapordfører for SF.

Alle er enige om, at bureaukra-
tiet har taget overhånd, og alle vil 
afbureaukratisere, men det kniber 
med konkrete eksempler på regel-
sanering, som kan skabe mere tid 
til kerneopgaverne i den offentlige 
sektor. Det gælder i den grad også 
for regeringens seneste og højt-
profilerede forslag om afbureau-
kratisering. Det stort anlagte pro-
jekt er mange fugle på taget, men 
alt for få i hånden. Det er stort set 
umuligt at finde et eneste konkret 
bud på, hvordan man reelt kan fri-
gøre tid til kerneopgaver. Det er 
også umuligt at tælle sig til de 130 
nye forslag til afbureaukratisering. 
Faktisk er der kun godt 50 forslag 
– hvoraf en stor del er genbrug 
af tidligere ideer, som desværre 
ikke kunne omsættes i praksis.

Det er især et problem, fordi de 
offentlige budgetter ofte forudsæt-
ter, at nye besparelser kan hentes 
ved hjælp af afbureaukratisering, 
men når man ikke når sine mål, 
så rammer besparelserne i stedet 
kerneopgaverne. Problemet bli-
ver på den måde selvforstærkende 
og behovet for løsninger mere 
åbenlyst. Og der er desværre alt 
for mange eksempler på, at regel-
forenklinger et sted har resulte-
ret i nye krydspres andre steder. 
Det gælder også det nye udspil.

Regeringen fremhæver eksem-
pelvis afskaffelse af krav om til-
gængelighed som konkrete bud 
på afbureaukratisering. Men det 
er et faktum, at jo mindre til-
gængelighed for borgere med 
handicap – jo mere behov for 
hjælp og alternative løsninger på 
den manglende tilgængelighed.

Et nyt lovforslag fra Kulturmi-
nisteren om forenkling af tilskud 

Sundheds- og handicapordfører for SF

til Højskoler, får også store kon-
sekvenser for borgere med han-
dicap, og forslaget rammer især 
højskoler, som både i indretning 
og i praksis har specialiseret sig i 
at modtage elever med handicap. I 
det jyske er det især Djursland Høj-
skolen og Egmonthøjskolen, som i 
udgangspunktet ville miste særli-
ge tilskud til elever med handicap. 

Formålet er sådan set prisvær-
digt, for i praksis burde alle høj-
skoler være i stand til at mod-
tage borgere med handicap. Men 
ministeriet har til gengæld set 
helt bort fra, at de to jyske høj-
skoler også tjener et andet for-
mål. Det er nemlig kun borgere 
med handicap, som har brug for 
at lære at leve et liv med et han-
dicap. Derfor giver det også me-
ning, at nogle højskoler netop er 
målrettet borgere med handicap.

Det helt store spørgsmål er 
selvfølgeligt, om det overho-
vedet er muligt at afbureau-
kratisere? Det mener jeg at 
det er, men det forudsætter en 
helt anden tilgang til arbejdet.

Reel afbureaukratisering bør 
tage udgangspunkt i hverdagen 
for de borgere, som har brug for

velfærdssamfundet. Et eksempel 
er revisitation af borgere med BPA 
ordning. Formelt – men næppe 
reelt, skal BPA ordninger evalu-
eres årligt. Men rigtig mange BPA 
brugeres situation er stationær 
eller endda progredierende. I de 
tilfælde ville det give langt mere 
mening, om revisitation alene tog 
udgangspunkt i, hvornår borgeren 
selv mener, at der er brug for mere 
hjælp. Et andet eksempel er bevil-
ling af hjælpemidler. Jeg tror ikke 
borgere beder om hjælpemidler, 
som de ikke har brug for. Og der 
er alt for mange eksempler på af-
slag på hjælpemidler, hvor en an-
kesag kostede mere, end det havde 
kostet, om kommunen havde be-
villiget hjælpemidlet. Det giver 
bare ikke mening. Og det er om-
vendt et paradoks, at mange bor-
gere har et høreapparat liggende i 
en skuffe. Høreapparatet er typisk 
bevilliget af private leverandører 
til borgere, som reelt ikke havde 
brug for det. Det er konsekvensen 
af markedsprincipper på velfærds-
områder, at man aktivt søger at 
påvirke en efterspørgsel på hjælp, 
som reelt ikke er nødvendig. 

Vi er på vej ind i et valgår, og det 
kan også mærkes på Borgen. Jeg 
har selv lige haft to års jubilæum, 
og er netop valgt som spidskandi-
dat for SF i Østjyllands storkreds. 
De to år har været lærerige. Demo-
kratiet har det bedre end sit rygte. 
Borgere har rige muligheder for 
indflydelse – hvis vi altså hjælpes 
ad. Jeg har glædet mig over, at jeg 
har haft lejlighed til at sætte dags-
orden på en række velfærdsområ-
der, blandt andet inspireret af jer 
– også selv om det kan knibe med 
at få flertal for forslagene. Derfor 
håber jeg også på et andet flertal 
efter valget. Et flertal, som vil være 
med til for alvor at gøre en for-
skel for menneskers mulighed for 
at leve et liv på egne betingelser.

Mange hilsner fra Kirsten
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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. april 2018 

 
BPA Aarhus har åbent for akut vikarformidling mandag til fredag fra

kl. 8.00 - 10.00 på 29 20 88 33  

Vi gør opmærksom på muligheden for at få sendt vores vikarliste via e-mail, så du 
om nødvendigt selv kan skaffe en vikar. 

Husk at holde dig orienteret om åbningstider og andet på vores hjemmeside: 
bpa.aarhus.dk
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Redaktionsudvalg
 Lars P. Jacobsen
Sonnesgade 14, 1. -12
8000  Aarhus C
Tlf. 2084 0752
lpj@stofanet.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 til fredag    kl. 08.00 - 15.00  
Torsdag      kl. 10.00 - 16.00 
Fredag      kl. 10.00 - 14.00 

Telefonvagt alle dage     kl. 08.00 - 10.00 
 
 
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

E-mail: bpa@msb.aarhus.dk 
Hjemmeside: bpa.aarhus.dk

Formand:
Lars P. Jacobsen
Sonnesgade 14, 1. -12
8000  Aarhus C
Tlf. 2084 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

Kontakt:
Center for Hjælpeordninger.  

Telefon: 8713 4060.   
E-mail: bpa@msb.aarhus.dk 

NB! Ikke til personoplysninger. Ved person- 
oplysninger kan du bruge genvejen til sikker post 

på vores hjemmeside.

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

Kontakt redaktøren:  
 
Send en mail til Per:  
per@perjac.dk 
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