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      VI MÅ SKABE EN NY KULTUR

AF JAN VAGN JAKOBSEN

I den sidste tid har der 
i Politiken og på de so-
ciale medier kørt en 
debat om, hvordan vi 
med handicap gerne 
vil omtales. Jeg har så 
godt som muligt for-
søgt at følge denne de-
bat, selv om jeg ikke 
abonnerer på Politiken.

For mig er det utro-
ligt vigtigt, at vi forbli-
ver mennesker og ikke 
identificeres og asso-

cieres med vores handicap. Det er klart, at vores 
handicap er noget, vi bærer med os gennem 
livet, men et tydeligt træk er, at vi alt for ofte er 
i den situation, at vi bliver identiske med vores 
handicap frem for det individ, vi hver især også 
er.

Trods fællestræk, som fx i mit tilfælde en køre-
stol, er det vigtigt, at vi er i stand til at fastholde 
en anden identitet end den, der knytter sig til 
kørestolen og de associationer, som det giver. 
Jeg har i tidens løb hørt mig selv omtalt på 
mange forskellige måder, som jeg ikke bryder 
mig om. Nogle eksempler på nogle af de mere 
udfordrende betegnelser, jeg har været udsat 
for er “ham i kørestolen”, “krøblingen”, “den hal-
ve mand” osv.

Mange af disse benævnelser kan virke sårende. 
Ikke på grund af selve ordene, men fordi de 
fortæller noget om det indtryk, vi gør på andre 
mennesker. At det, der gør indtryk, mere er mit 
udseende, mit hjælpemiddel kørestolen, mit 
hjælpemiddel respiratoren eller andre domine-
rende træk, der knytter sig til mit handicap – og 
ikke fortæller noget som helst om det menne-
ske, jeg også er bag al denne “staffage”.

Det er vigtigt for mig at pointere, at dette jo ikke 
er  noget, der alene handler om kørestole. Det er 
blot det, jeg selv kender til og personligt ople-
ver. Det kan være mange andre kendetegn, der 

knytter sig til forskellige slags handicap og som 
ikke umiddelbart er synlige, men træder frem fx. 
i løbet af en samtale. På samme måde, som jeg 
oplever det, er der tusindvis af andre historier, 
der fortæller om andre situationer og oplevelser 
om andre mennesker, der også forbliver skjult 
bag deres “staffage”.

Det har været foreslået i et debatindlæg fra 
landsformand i foreningen Autisme, Kathe 
Johansen, at vi blot skal spørge den enkelte, 
hvordan man gerne vil omtales, når det gælder 
handicap. Det er naturligvis en løsning. Men jeg 
vil alligevel gerne problematisere den lidt. Mest 
af alt fordi jeg anser omtalen af os med handicap 
som en kollektiv udfordring mere end en indi-
viduel udfordring. Vi kan ikke med et trylleslag 
ændre den måde, andre ser og oplever os på.

Derfor har jeg også svært ved at se det alene 
som et personligt valg, hvordan vi ønsker at bli-
ve omtalt. Det vil have svært ved at slå igennem 
i mere end en meget snæver kreds omkring en 
person, hvilket naturligvis også har betydning: 
men vi vil stadig i medierne eller offentlig debat 
støde på de omtaler, der kategoriserer os så 
groft, at det efterlader indtrykket af kategorier-
ne ”de handicappede” over for “os andre”. Det 
er her, det store sværdslag ligger for mig at se. 
Vi er og bliver mennesker – der har et eller flere 
af en uendelig mangfoldighed af handicaps med 
os i bagagen. Mere må det ikke fylde.

I og med at vi ikke er alene om at afgøre, hvor-
dan vi bliver italesat samfundsmæssigt, er vi i 
fare for, at vi som gruppe bliver fastholdt i en 
position, der ikke er ønskværdig, netop fordi 
den knytter sig mere til vores handicap end til 
et billede af os som mennesker. Et billede, der 
fremkalder mit ansigt frem for hjul, slanger eller 
en monoton lyd af vejrtrækning.

Vi er her nødt til at  være dem, der bærer en ny 
kultur frem omkring handicap, der mere sætter 
fokus på menneskene bag et handicap end selve 
handicappet. Opgaven er naturligvis svær og 
forudsætter, at vi er mange, der går sammen «
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om den, for der er tale om en kollektiv opgave, 
hvor vi med handicap ikke er alene om at sætte 
dagsordenen.

Det er værd at have in mente, at synet på os 
mere er båret af andre end af os selv. Det er en 
situation, vi ikke har nogen interesse i at fast-
holde. Tværtimod er vi nødt til at tage førertrø-
jen på og skabe andre fortællinger om os selv. 
Fortællinger om os som bringer os i fokus som 
mennesker.

Der kan meget vel være forskellige strategier, 
alt efter hvad de konkrete handicaps består i. 
Derfor kan jeg ikke afvise, at det i nogle tilfælde 
er en god ide at spørge den enkelte, hvordan 
man gerne vil omtales. Men jeg mener, at vi som 
mennesker med handicap har en forpligtelse i at 

OMKRING OMTALE AF HANDICAP

medvirke til, at der sker en ændring i synet på os 
– og at vi ikke medvirker til, at vi bliver fastholdt 
som “ham I kørestolen”, “hende autisten” eller 
andre mærkværdige omtaler.

Fastholdelse i en situation, der har fokus på 
handicap og ikke på mennesket bag, kan aldrig 
være ønskværdigt for nogen af os. Derfor vil jeg 
appellere til, at vi tænker os godt om, inden vi 
giver frit valg på alle hylder.

Netop fastholdelsen vil i så fald forblive et kon-
stant problem. I stedet er vi nødt til at være i 
front for at få skabt en ny kultur omkring det at 
leve med et handicap – og  først og fremmest 
sikre billeder af os som mennesker med håb, 
drømme og mål. Der er ikke andre, der gør det 
for os.
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ER VI HERRE I EGET HUS
AF MICHAEL PEDERSEN 
HØJSKOLELÆRER

Lyskeglerne fra 
en bil  rammer 
de nye låger på 
køkkenskabene. 
Jeg l igger  på 
den sovesofa , 
som heldigvis er 
kommet samme 
dag. Bordet og 
stolene er også 
kommet ,  men 
sengen kommer 
først i løbet af 
ugen. Jeg lytter 

til lyde, alt det nye, alt det fremmede og måske 
først og fremmest den bevidsthed, at jeg for 
første gang i mit liv er alene en nat, rammer 
mig. Den hektiske dag med indflytning i ung-
domsbolig og mit valg om at gå til fest, kører 
også rundt i hovedet. Tænk hvad det betyder 
at have en hjælper hele dagen, folk der kun skal 
hjælpe mig og som får løn for det. Hvilke mulig-
heder lukker det op for, men tanken om ansvar 
rumsterer også. Jeg er pludselig arbejdsgiver, 
jeg har pludseligt et ansvar for dem, der hjælper 
mig.  Uden at jeg bilder mig ind, at jeg den nat 
gennemskuede både friheden og ansvaret fuldt 
ud, så begreb jeg, at jeg havde andre mulighe-
der, end dagligdagen på institutionen, jeg havde 
boet på det sidste år. Jeg var allerede i gang 
med en HF, men pludselig at kunne få hjælp til at 
skrive, slå op i ordbøger og andre læserelatere-
de ting, ville helt klart forbedre min uddannelse. 
Det var svimlende at opleve den mulighed, og 
endnu mere svimlende at vide, at om lidt kom 
min hjælper Mette, og jeg kunne begynde den 
første hele dag på egne præmisser. 

Det var frihed, som jeg brugte til at leve et 
ungdomsliv som alle andre. Uddannelse, høj-
skoleophold, fester, rejser og meget andet kom 
til at fylde de næste år. Samtidigt engagerede 
jeg mig i handicappolitik, for jeg vidste, at den 
frihed, jeg havde fået, var afhængig af vores 
engagement i den. Vi skulle passe på det, der 
dengang hed ”hjælperordning”, og vi skulle 
være med til at udvikle den. Samtidig skulle vi 
være bevidste om, at frihed kun holder så læn-
ge, den der får den tilbudt, både griber den og 
det ansvar. der følger med den. 

FOR HJÆLPERNES SKYLD 
I starten af 90’erne begyndte der at komme 
procedurer og regler, som satte ordningen i 
mere faste rammer. Det første, jeg husker, var, at 
Aarhus kommune valgte at tage lønudbetaling 
ind til kommunen. Tidligere havde jeg som andre 
fået en stor pose penge, som jeg så skulle skrive 
checks fra og aflønne mine hjælpere. Hjælperne 
skulle til gengæld selv sørge for at betale skat. 
Den nye ordning virkede mere sikker og den 
betød, at der faktisk blev betalt skat til tiden. 
Som bruger skulle jeg nu kun selv udfylde an-
sættelseskontrakt og timesedler. Jeg oplevede 
ikke lønudbetaling som en stor byrde, men var 
også tilfreds med den nye form. 

Lidt efter begyndte der at komme andre regler. 
En del af de regler var ikke kun lavet for hjæl-
peordningen, men var en generel udvikling i 
arbejdsmarkedet. Arbejdsmiljø, MUS og APV 
fandt også frem til hjælperordningen. Det betød 
begrænsninger, på den anden side var min egen 
opvækst i, hvad man kan kalde et arbejderhjem, 
så jeg kendte til nedslidning. Kendte til at folk 
kom træt og nogle gange ødelagt hjem fra ar-
bejde. Selvom reglerne kunne være irriterende, 
var de til at leve med. Andre regler, i hvert fald i 
Aarhus, opstod som reaktion på ting, som man 
hørte i kommunen, når hjælpere, der var kede af 
det, ringede ind. Væsentlige vilkår og tjenstlige 
samtaler skulle være med til at undgå større 
misforståelser mellem bruger og hjælper. Jeg 
husker det møde, hvor det blev præsenteret. En 
del brugere var gale og følte det som indgriben 
i deres frihed. Det er min egen oplevelse, at da 
jeg satte mig ind i, hvad det var, blev det faktisk 
gode og afklarende redskaber til et godt sam-
arbejde.

FRA HJÆLPERORDNING TIL BPA
Op igennem 00’erne blev der talt mere og 
mere om, at nogle brugere syntes, det var en 
stor belastning at være arbejdsgiver. Det blev 
skelet til Sverige og Norge, hvor ordningen var 
nyere, men også anderledes. Her var det muligt 
at vælge at overgive sit arbejdsgiveransvar til 
et firma eller en organisation for så selv at være 
arbejdsleder i hverdagen. Vi var mange, der 
pressede på for at få en tilsvarende ordning, ikke 
nødvendigvis fordi vi selv ønskede den, men for- «
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di vi kunne se, at der var et behov for aflastning 
hos nogle brugere. Og i 2009 kom ordningen 
så til Danmark.

Kort tid efter spurgte jeg en central medar-
bejder Aarhus Kommune, der havde arbejdet 
med ordningen i mange år, om hun kunne se 
forskellen på før og nu. Hendes svar var klart 
”hvis firmaerne laver det, de er sat i verden for, 
så mener jeg allerede, det er det, vi gør i Aarhus 
kommune. Jeg kan ikke se den store forskel”. 

Der kom hurtigt mange firmaer til og konkurren-
cen blev hård. Vi var nogle, der valgte at lave en 
brugerdrevet organisation og der kom også et 
par andre lokale organisationer til. Men det der 
gjaldt i Norge, hvor stort set alle brugere valgte 
den brugerdrevet organisation, gælder ikke i 
Danmark. Måske er det det faktum, at BPA-fir-
maerne og organisationerne lever på et ben-
hårdt markeds vilkår, som betyder, at de bruger 
så mange ressourcer på at lave arrangementer, 
fester, udflugter og andet, som man vanskeligt 
kan sige hører med til at administrere en BPA. 

Måske er det også her, jeg ser en fare. Det er 
vigtigt at forstå, at brugerne netop har fået en 
BPA for selv at kunne holde fester, planlægge 
rejser og alt det andet. BPA er netop, at du 
kompenseres for dit handicap, så du selv at kan 
udfolde dit liv. Det er også her, der er en farer for, 
at brugernes liv igen bliver noget, andre plan-
lægger og tager ansvar for. Det var jo netop det, 
som hjælpeordningen i sin tid var et opgør med. 
Vi ville selv og var sikre på, at vi kunne selv, for 
kun med den bevidsthed kunne vi være herre i 
eget liv. Det er i hvert fald en overvejelse værd, 
hvor langt BPA-firmaer og organisationer skal 
ind over vores liv.

FORMYNDERI ELLER ET GODT RÅD 
En anden gruppe, der måske er på vej til at tage 
magten i BPA-ordningerne, er sundhedsperso-
nalet. Her tror jeg, det er vigtigt at forstå, at det 
at være syg og det at have et handicap er to 
meget forskellige ting. Selvom nogle handicap 
er progressive, altså udvikler sig og andre mere 
statiske, så er det - til forskel fra en sygdom - 
noget man har resten af livet, samt noget man 
lever et liv med. Det, man lever et liv med, bli-
ver, dels noget man lærer godt at kende,  dels 
et livsvilkår. Man kan sige, at man er ekspert 

i eget handicap. Det betyder naturligvis ikke, 
at man ikke kan bruge et godt råd fra fagfolk, 
som har en anden vinkel, en faglig vinkel på ens 
handicap. Men det vil være vigtigt for mig,  selv 
at tage beslutninger også om ting, der berører 
mit handicap, kun med det udgangspunkt, lever 
jeg mit liv på mine præmisser. Jeg tror, det er 
vigtigt, at sundhedspersonalet gør sig klart, at 
de har en viden, men at vi også har en viden, 
nemlig hvad der fungerer for os. Kun når der 
er den forståelse for hinandens ekspertise, kan 
jeg tage det fulde ansvar og leve mit liv på egne 
præmisser.  

MIT LIV MIT ANSVAR
Udenfor er det begyndt at lysne. Nu kan jeg hø-
rer nøglen i døren. Udefra køkkenet kan jeg høre 
den hjælper, der snart har fri, sætte kaffema-
skinen i gang og en af hjælperne, der bevæger 
sig mod mit soveværelse. Det er næsten 35 år 
siden, jeg vågnede op til den berusende frihed. 
Med alderen har jeg fået brug for mere hjælp 
og har nu døgndækning. Jeg kan se tilbage på 
et langt liv, hvor jeg har gjort utroligt mange 
ting. Det er et rigt og godt liv, jeg ikke vil være 
foruden. Men det er også et liv med bump på ve-
jen - også hvad BPA angår. Der har været svære 
dilemmaer og vanskelige relationer, men der har 
aldrig været et tidspunkt, hvor jeg ikke ønskede 
den frihed. Derfor har jeg aldrig haft perioder, 
hvor jeg ikke ønskede ansvaret. Ansvaret er en 
forudsætning for frihed og en forudsætning for, 
at jeg netop kan udfolde det liv, der er mit. Den 
forudsætning skal vi passe på. 



- Projekter laves i samarbejde med Projekt- og Udviklingsteamet og undervisningen udbydes af FOF Aarhus

SE MERE OM HANDI-K@’S LINIER OG TILBUD PÅ  WWW.HANDI-KA.DK

RING OG HØR PRISER, TIDER OG TILMELDING PÅ TLF.: 78 47 73 80

Specialområde Hjerneskade

Handi-K@ - Et anderledes sted 
Engtoften 7A - 8260 Viby J

Hvis du mangler noget meningsfuldt at lave,

eftersøger vi iværksættere

til vores beskyttede beskæftigelse

på Handi-K@

Ring og hør nærmere på 78 47 73 80

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

 Vi gør dem der vil, til dem der kan
Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge

www.kildehaven.com

Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.health-rehab.com

Invitation til en verden af muligheder

Health&Rehab Scandinavia
- Messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 

16.-18. november 2021 · Bella Center Copenhagen
Besøg Health & Rehab Scandinavia og oplev det nyeste indenfor hjælpemidler, 
sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering samt pleje- og hospitalsudstyr. 

Udstilling, netværk, seminarer, debatter og meget mere over tre dage! Let’s meet. Again!

http://handi-ka.dk/
https://www.kildehaven.com
https://www.health-rehab.com


       9

BPA-Bladet

SOLSIKKESNOREN
- Hvad er det?
SOLSIKKESNOREN ER ET INTERNATIONALT 
SYMBOL PÅ USYNLIGE HANDICAP, MEN DEN 
ER ENDNU IKKE SÅ KENDT HERHJEMME. SOL-
SIKKESNOREN LANCERES NU I ALLE STØRRE, 
DANSKE LUFTHAVNE, HVOR MENNESKER MED 
USYNLIGE HANDICAP VED AT BÆRE SNOREN 
KAN VISE, AT DE KAN HAVE BRUG FOR EKSTRA 
STØTTE. VIDENSCENTER OM HANDICAP ARBEJ-
DER FOR AT UDBREDE SOLSIKKESNOREN TIL 
FLERE BRANCHER.

Fra 1. oktober 2020 vil passagerer med usynlige 
handicap og skjulte diagnoser møde ekstra for-
ståelse og tålmodighed i samtlige større, danske 
lufthavne. Medarbejderne i Aarhus, Aalborg, Billund, 
Bornholm, Esbjerg og Midtjyllands lufthavn har over 
de seneste måneder alle været gennem et undervis-
ningsforløb, der også tidligere har været gennemført 
i Københavns Lufthavn.
Forløbet gør medarbejderne bedre i stand til at møde 
mennesker, der lever med forskellige typer af usynli-
ge handicap og skjulte diagnoser. I undervisningsfor-
løbet er den internationalt anerkendte solsikkesnor 
blevet introduceret for medarbejderne.

Solsikkesnoren er en grøn nøglesnor med solsikker 
på, som kan bæres af dem, der ønsker at sende et 
tydeligt signal til servicemedarbejdere i forskellige 
brancher: ”Jeg har et usynligt handicap eller en skjult 
diagnose, og derfor kan jeg have brug for mere 
hjælp, ekstra tid eller tålmodighed.”

SOLSIKKESNOREN LANCERES SAMLET PÅ 
TVÆRS AF BRANCHEN
Dermed er medarbejderne i alle de større danske 
lufthavne klar til at byde solsikkesnoren og dens 
bærere velkommen – og dermed skabe rammen for 
en tryg rejseoplevelse. I undervisningsmaterialet, der 
består af seks film, hører lufthavns-medarbejderne 
om oplevelser, dilemmaer og behov på turen gen-
nem lufthavnen fra personer, der selv lever med hhv. 
autisme, adhd, angst, ordblindhed, hjerneskade, tale-
handicap, synshandicap, hørehandicap, depression, 
demenssygdomme, mv.

Solsikkesnoren er et internationalt symbol og sikrer 
bl.a., at man som rejsende ikke føler, man skal forklare 
sig eller behøver udtrykke, hvis et særligt behov for 
forståelse, tid eller tålmodighed opstår. For med-
arbejderne er snoren et redskab, der sikrer, at man 
afsætter den nødvendige tid til at give den rette 

hjælp til dem, der ikke nødvendigvis ser ud til at have 
et behov. I Storbritannien blev snoren først lanceret 
i Londons Gatwick Airport i 2016. Siden har den 
spredt sig til øvrige britiske lufthavne og er nu også 
udbredt i mange andre brancher.

OVERVÆLDENDE POSITIV RESPONS FRA 
BRUGERNE AF SNOREN   
Københavns Lufthavn lancerede solsikkesnoren 1. 
januar 2020. Både brugerne og medarbejderne tog 
meget positivt imod den.

”Snoren har haft enorm succes i Storbritannien på 
tværs af mange forskellige brancher, men vi vidste 
ikke, om den ville blive lige så godt modtaget af 
brugerne her i Danmark. Derfor ventede vi på at 
se responsen her hos os, før vi lancerede den som 
samlet branche. På trods af den aktuelle situation 
med coronapandemien, som fortsat resulterer i lave 
passagertal, har vi som lufthavne et konstant fokus 
på at skabe en tryg og god rejseoplevelse for alle. I 
den kontekst passer det godt ind, at vi nu sammen 
tager ansvar for at sikre lige tilgængelighed og inklu-
sion bl.a. gennem træning og undervisning. På den 
måde har medarbejderne de redskaber, der skal til 
for at kunne levere gode kundeoplevelser - også til 
de kunder, der har sværest ved at opleve lufthavne 
som et trygt og tilgængeligt sted,” siger Stine Ringvig 
Marsal, Service Excellence Director i Københavns 
Lufthavn.

Og det er ikke kun i lufthavne, man i fremtiden vil 
møde solsikkesnoren. Videnscenter om handicap 
er i øjeblikket ved at afsøge mulige samarbejds-
partnere, der vil være med til at udbrede og udvikle 
solsikkesnoren og dertilhørende træningsmateriale. 
Målet er, at solsikkesnoren let kan lanceres af alle 
virksomheder, der måtte have interesse i at skabe 
lige tilgængelighed og gode kundeoplevelser for 
mennesker med usynlige handicap.
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DET HANDLER IKKE OM GRUS, 
IPADS ELLER KOMMAFEJL.

DET HANDLER OM KRÆNKELSE 
AF MENNESKERETTIGHEDER

AF MONICA LYLLOFF
MEDSTIFTER AF #ENMILLIONSTEMMER

Siden 2016 har man kunnet følge med i, 
hvordan kommunerne håndterer handica-
pområdet. Hvor mange sager bliver der 
klaget over, og hvor mange fejl er der så i 
de sager. Det kaldes omgørelsesprocenter.

Borgerne får medhold i næsten halvdelen af 
de sager, de klager over. Nogle af sagerne 
kan Ankestyrelsen ændre med det samme, 
mens andre sager er så fejlbehæftede eller 
er truffet på et decideret ulovligt grundlag, 
så Ankestyrelsen er nødt til at sende sagen 
tilbage til kommunen for ny sagsbehand-
ling. Det kaldes hjemvisninger, og de er 
retssikkerhedsmæssigt de mest alvorlige 
sager og faktisk dem, der procentvis er flest 
af. Der er nogle helt klare regler for, hvad en 
offentlig myndighed skal sikre sig og sørge 
for, når myndigheden træffer en afgørel-
se, der ikke giver borgeren medhold.  For 
eksempel har myndigheden ansvaret for 
at sagen oplyses tilstrækkeligt, inden der 
træffes afgørelse. sikre sig at borgeren er 
bekendt med de oplysninger, myndigheden 
lægger til grund, skrive en grundig begrun-
delse og vejlede om klageadgang.  Her kan 
du se, hvordan det ser ud i din kommune: 
https://sm.dk/danmarkskort

Vi er som borgere nødt til at stole på, at de 
offentlige myndigheder ikke begår vilkår-
lige og ulovlige indgreb og overgreb. Det 
sikres bl.a. med reglerne for afgørelser, som 
ikke giver borgerne medhold.

Når kommunerne så år efter år kan stille 
med fejl i omkring halvdelen af de påklage-
de sager og et mørketal, der viser, at der er 
lige så mange fejl i de sager, som borgerne 
af den ene eller anden grund ikke har klaget 
over, så har vi et retssikkerhedsmæssigt 
meget alvorligt problem. Et problem, der 
bliver større og større, men som politisk 
alligevel forsøges negligeret. I går besøgte 
jeg en kommune, der i 2020 havde fejl i 67% 

af klagesagerne på børnehandicapområdet 
og 60% på voksenhandicapområdet. Disse 
tal ser jeg som en indikation, en tempera-
turmåling, af situationen. 

KL har i et eksempel nedgjort problemerne 
på handicapområdet til at handle om stør-
relsen på grus i indkørslen. Et folketings-
medlem udtalte, at det jo ikke kan være 
rigtigt, at systemet skal betale for en iPad 
eller trækkrog, når hun selv skulle betale. 
I går holdt jeg oplæg om min personlige 
historie som mor til tre børn med handicap, 
og her måtte jeg så lægge øre til en kom-
munalmedarbejder, der udtalte, at de jo var 
pressede, når Ankestyrelsen sender sager 
tilbage på grund af en kommafejl.

Jeg er nødt til at slå fast med en meget tyk 
pæl, at problemerne på handicapområdet 
hverken handler om grus, iPads eller kom-
mafejl. Det handler om krænkelse af helt 
fundamentale menneskerettigheder.

Ifølge Menneskerettighedskonventionens 
artikel 8 har “Enhver ret til respekt for sit 
privatliv og familieliv, sit hjem og sin kor-
respondance. Ingen offentlig myndighed 
kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, 
undtagen for så vidt det sker i overens-
stemmelse med loven og er nødvendigt i 
et demokratisk samfund af hensyn til den 
nationale sikkerhed, den offentlige tryghed 
eller landets økonomiske velfærd, for at 
forebygge uro eller forbrydelse, for at be-
skytte sundheden eller sædeligheden eller 
for at beskytte andres ret og frihed.”

Så når en kommune sender en konsulent 
ud i en borgers hjem, som skal tage tid på, 
hvor lang tid borgeren er om at gå i bad 
eller på toilettet som begrundelse for, hvor 
mange timers hjælp, borgeren kan få, så 
må dette være en krænkelse af denne ret, 
når borgeren ikke kan sige nej. For hvis «
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borgeren siger nej, så får borgeren mulig-
vis ingen hjælp. Når kommunen dikterer, at 
nu skal det unge menneske på 18 år flytte 
hjemmefra og samtidig bestemmer hvortil, 
må dette også være en krænkelse af denne 
rettighed. 

Ifølge artikel 5 har enhver ret til frihed. Det 
må være en krænkelse af denne ret, når 
en kommune fratager borgeren den hjælp, 
som er en forudsætning for, at borgeren 
kan færdes uden for sit hjem. Jeg skrev 
på et tidspunkt med en kvinde, der både 
er døv og blind. Hun er nødt til at have et 
menneske med sig, når hun skal forlade sit 
hjem. Kommunen traf pludselig afgørelse 
om, at hun mistede over halvdelen af sine 

ledsagertimer. “De har sat mig i fængsel”, 
skrev hun til mig.

Der er alt alt for mange eksempler på me-
get alvorlige sager.

Jeg ønsker mig, at debatten kommer op på 
det niveau og væk fra, at det handler om 
kommunens budgetter. Væk fra opfattelsen 
af, at mennesker med handicap og deres 
familier bare vil malke systemet. Alle kan 
blive ramt af et handicap. Ingen får et han-
dicap med vilje eller for at genere systemet. 
Systemet er sat i verden for at hjælpe bor-
gerne og skal gå forrest, når det handler om 
ordentlighed og respekt for fundamentale 
menneskerettigheder og mennesker.

#ENMILLIONSTEMMER

Hallo derude
 Har du ris eller ros til BPA-Bladet?

Har du noget på hjertet?

Er der meninger, du gerne vil dele med andre? 

Vil du fortælle om en god bog, du har læst – en god film du har set, 

eller et sted du har besøgt?

 Så hører vi gerne fra dig – alle aldre kan være med, bruger eller hjælper – send en 

mail, så hører du fra os, eller ring til os

Kontaktinformationer side 26
 

De to redaktører glæder sig til at høre fra dig. 

Lars P. Jacobsen  og Ingrid Petersen



Ny garderobe?
- kan vi ikke hjælpe dig med

FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70

Derimod tilbyder vi:

Digitaltryk 
der forbløffer

på både lav pris 
og høj kvalitet

Bestil online på
www.FLtryk.dk

Skal der 
T RYK på?
- så brug os
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BPA Support - Bagsværdvej 84 - 2800 Kongens Lyngby - www.bpasupport.dk

Arbejdsledere i hele Danmark anbefaler BPA Support:

BPA Support ... en stærk samarbejdspartner 

”BPA Support er altid  
meget imødekommende 
og giver mig et klart 
indtryk af at de vil gøre 
ALT, for at jeg skal have 
det godt!”  
Kasper

”BPA Support er der 
altid når man har brug 
for dem!”  
Thomas

“BPA Support har hjulpet og 
støttet mig undervejs, både 
med kommunen og hjælpere. 
Jeg kan varmt anbefale  
BPA Support – der er  
altid styr på tingene!”  

Sophie

“Super hyggelige 
events og stabil støtte 
i hverdagen!”  
Tina

”BPA support er bare de bedste – de har 
været medvirkende til, at jeg har fået det 
fedeste voksenliv, man kan ønske sig 

– jeg kan udleve de drømme og ønsker 
jeg har – festivaler, aktiv med sport, 
ferier og egen lejlighed. Fordi I altid er 
der, lykkes tingene til UG.” Julie

”Jeg er glad for at jeg 
valgte BPA Support. 
Vikardækningen er 
utrolig effektiv og giver 
mig tryghed.”  
Marcus

“Der er altid åben og 
behagelig dialog med BPA 
Support, både for borgere 
og hjælpere. Den bedste 
løsning for alle!”  
Louise

“BPA Support finder altid en 

løsning. Super samarbejde!” 

Jeppe

”Jeg har samarbejdet med BPA 
Support i snart 7 år. Jeg føler 
mig tryg 24/7, og har aldrig følt 
mig som et nummer i rækken.” 
Tobias

“BPA Support er altid 
friske og kompetente til at 
finde den bedste løsning 
for både borgere og 
hjælpere!”  
Jeanett

– 100 % vikardækning (uden ekstra omkostninger for din kommune)

– Sociale events (sommerfest, julefrokost, påskefrokost og meget mere)

– Personlig og professionel rådgivning (vælg en person du har tillid til)

– Hjælp og støtte til dig som arbejdsleder  
(vi deltager gerne i alle møder med kommunen og dine hjælpere)

– Danmarks bedste BPA-intranet (vi viser dig det gerne)

– Sundhedsforsikring til dine hjælpere

– Vi er landsdækkende (og samarbejder sikkert allerede med din kommune)

– Bevar din selvstændighed (din BPA – du bestemmer, vi støtter dig)

– Mange referencer fra tidligere Egmont-elever (se bagsiden)

– Vi er godkendt af Socialtilsynet!

Malte Hansen
malte@bpasupport.dk 
2849 7207

Lene Dreier
lene@bpasupport.dk 
3152 0412

Godkendt til varetagelse af BPA Socialtilsyn Hovedstaden

Kontakt os for et uforpligtende møde!

Vi administrerer hjælperordninger i hele Danmark med stor fokus på at tilpasse konceptet til den enkelte arbejdsleder og skabe tryghed i hverdagen. 
Kontakt os endelig for en uforpligtende samtale og flere referencer på 70 70 70 56 eller se mere på www.bpasupport.dk

10 gode grunde til at  
samarbejde med BPA Support
 

BPA Support ... en stærk samarbejdspartner 

https://www.bpasupport.dk
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DE MANGE ÆLDRE, SOM KÆMPER MED AT BRUGE DIGITALE SERVICES, BLIVER IKKE NÆVNT I SKÅL-
TALERNE, NÅR DANMARK BLIVER KÅRET SOM VERDENSMESTRE I DIGITALISERING. DET BØR DER 
LAVES OM PÅ. EN SUCCESFULD DIGITALISERING AFHÆNGER AF, AT ALLE BORGERE HAR REEL AD-
GANG TIL FX LÆGEHJÆLP, OFFENTLIG TRANSPORT OG OFFENTLIG SAGSBEHANDLING.

AF OG

I 2020 toppede Danmark endnu engang en in-
ternational rangliste over verdens bedst digitali-
serede lande. Denne gang var det en FN-måling, 
hvor den offentlige digitalisering i 193 lande blev 
målt og vejet. Efterfølgende blev særligt vores 
digitale tilgang til Covid-19-pandemien frem-
hævet som eksempel på, hvordan vi danskere 
under den allestedsnærværende krise brugte 
teknologi til at sikre, at samfundets hjul stadig 
kunne køre rundt. Som her af den daværende 
direktør i Digitaliseringsstyrelsen, som i en arti-
kel på styrelsens hjemmeside udtalte:

”… I Danmark har vi en sammenhængende 
digital infrastruktur og en lang række digitale 
løsninger, som gør, at undervisning, lægebesøg, 
kommunal sagsbehandling og andre offentlige 
services i vid udstrækning kunne fortsætte på 
trods af samfundets nedlukning. I Danmark er 
det en samlet offentlig sektor, der de sidste 20 
år har arbejdet for at skabe den fælles digitale 
infrastruktur, vi er internationalt anerkendte for 
i dag. Jeg er meget stolt af, at vi i fællesskab er 
nået så langt.”

Og der er god grund til at være stolt. I spør-
geundersøgelser svarer flertallet af danskerne, 
at de er tilfredse med digitaliseringen af sam-
fundet, og det synes indlysende, at Danmarks 
digitale infrastruktur og danskernes digitale 
evner var med til at holde os oven vande under 
nedlukningen. Men Corona-krisen kastede også 
lys over en gruppe mennesker, som sjældent 
bliver nævnt i politikernes og embedsværkets 
skåltaler; nemlig de digitalt udsatte borgere, der 
pga. manglende evner, teknologi af ældre dato 
eller af andre grunde havde ringe forudsætnin-
ger for at deltage i smitteopsporingen, svært 
ved at bestille Covid-test, tid til vaccinationer 
og lignende; nogle gange med potentielt store 

helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte. 
Da digitaliseringen af Danmark for alvor be-
gyndte i 1990’erne, var der ellers et politisk 
ønske om, at danskerne ikke skulle opdeles i et 
digitalt A- og B-hold, fordi vi alle skulle kunne 
nyde rettigheder og adgang til det offentlige på 
lige fod. I rapporten Info-samfundet år 2000, 
som blev udgivet af Forskningsministeriet i 1994, 
kunne man blandt andet læse: 
”Rigtigt anvendt vil informationsteknologien 
være en kilde til økonomisk udvikling, større 
livskvalitet og bedre offentlig og privat service. 
Vi må derfor lægge en strategi, som kan bringe 
Danmark i front på en bred anvendelse af IT, og 
den må bygge på værdier som åbenhed, demo-
krati og ansvar for alle i samfundet, så der ikke 
sker en opdeling af danskerne i et informations-
teknologisk A- og B-hold.”
I dag er dét digitale B-hold, som 1990’ernes em-
bedsfolk og politikere ville undgå at skabe, imid-
lertid blevet en realitet. Det viser den kvalitative 
undersøgelse, Digital marginalisering af udsatte 
ældre, som vi på IT-Universitetet har foretaget 
med støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn. 
Gennem interviews med ældre borgere, medar-
bejdere på bo- og væresteder og kommunale 
sagsbehandlere og ledere giver undersøgelsen 
indblik i en virkelighed, hvor både borgerne og 
i nogen grad også de offentlige medarbejdere 
mistrives i den digitale verden. Konsekvenserne 
kan være ganske alvorlige. Fx er det blevet svært 
at foretage sig helt basale ting som at kontakte 
sin læge eller at tage offentlig transport uden 
at skulle bruge sin smartphone, hvilket særligt 
volder de i forvejen udsatte ældre problemer. En 
leder af et værested fortæller: 

”De kommer jo på skideren den ene gang efter 
den anden, ikke. De får indkaldelser fra Jobcen-
teret i e-Boks, og hvis ikke de møder op, så 

JARI KICKBUSCH
FORSKNINGSKOMMUNIKATØR, IT-UNIVERSITETET. 
SAMMEN HAR DE TO SKRIBENTER SKREVET BOGEN 
’DÉT KAN DU LÆSE OM PÅ NETTET - 
OM DIGITALT UDSATTE ÆLDRE’.

MORTEN HJELHOLT
LEKTOR, IT-UNIVERSITETET OG 
EKSPERT I EU-KOMITTEEN FOR 
"DIGITALISATION FOR ALL" 

Digitalt udsatte må ikke blive B-borgere

«
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bliver de sanktioneret. Så får de måske besked 
fra lægen, og så glipper den også. Altså, hvis de 
overhovedet har en læge … Jeg kan ikke ringe til 
Jobcenteret eller arbejdsformidlingen og sige: 
”Hør engang! Manden er jo skidefuld, alkoholiker 
og sover på en bænk.” Så er det: ”Jamen, han 
er ikke mødt, så han er sanktioneret.” Og der 
er altså straksafregning. Du bliver sanktioneret 
med det samme. Småkage, du. Så lukker de. 
Og de her mennesker er i forvejen på laveste 
ydelse, ikke.” 

Digital udsathed rammer som ovenstående an-
tyder ikke kun de 348.000 borgere, som ifølge 
Digitaliseringsstyrelsen er fritagede fra Digital 
Post fra det offentlige. For at blive fritaget skal 
man nemlig have en gyldig grund, fx kognitiv el-
ler fysisk funktionsnedsættelse, og derfor er det 
ikke alle og enhver, som kan blive godkendt som 
analoge borgere. Der er også mange ikke ønsker 
at blive ”officielt” medlem af det digitale B-hold, 
hvilket i mange tilfælde vil føre til markant ringe-
re service, eller som ikke vil lægge samfundet til 
last ved at gå imod den digitale udvikling. 

Derfor vælger nogle borgere at tilmelde sig 
Digitalt Post, selv om de ikke rigtig kan bruge 
det. Det kan være på grund af handicap eller 
sygdomme som demens, som gør det svært 
at huske koder og digitale indgange. Det kan 
være, fordi der ikke er råd til en smartphone af 
nyere dato. Og så er der de mange mennesker, 
som er opvokset uden computere og mobile 
telefoner, som både kæmper med teknologien 
og med den offentlige lingo, fx i selvbetjenings-
systemerne. En af dem er den anonyme kvinde, 
Samira, som vi har interviewet til bogen, ’Dét 
skal du ordne på nettet – om digitalt udsatte 
ældre’, der er baseret på førnævnte forsknings-
projekt. Det er hovedsageligt Samiras bror, som 
ordner Samiras digitale kommunikation med det 
offentlige, og det betyder, at hun i praksis bliver 
tvunget til at give afkald på dele af sit privatliv:
”Det påvirker mig meget, fordi der er nogle 
private ting, som jeg ikke kan lide at skulle dele 
med min bror. Fx ting fra lægen. Hvis der er svar 
på kontrolprøver og sådan noget. Og så er det 
ikke godt at skulle være så afhængig af andre.” 
Hvis det juridiske grundprincip om, at vi alle er 
lige for loven - og dermed også lige i forhold 

til de rettigheder, ydelser og services, som er 
beskrevet i både dansk lovgivning og interna-
tionale konventioner – ikke skal komme til at 
klinge hult, skal det digitale B-holds behov un-
derstøttes bedre, når fremtidens digitalisering 
udtænkes. 
Fremtidens digitalisering kunne passende 
starte med at komme forestillingen om, at det 
digitale B-hold uddør til livs. Den teknologiske 
udvikling vil fortsætte, og de evner, som det 
digitale A-hold har i dag, vil formodentlig ikke 
være tilstrækkelige for at ”komme på hold” om 
et par årtier. Derudover tyder alt på, at ande-
len af ældre vil vokse, hvilket kan medføre en 
større gruppe, som pga. aldring ikke kan bruge 
ny teknologi på lige fod med den yngre del af 
befolkningen. 
Det vigtigste er imidlertid en grundig overve-
jelse af, hvad vi egentlig vil med teknologien. 
Digitaliseringen bliver ofte præsenteret som et 
fremskridt i sig selv, men spørgsmålet er, hvor 
eller hvad den leder frem til. For at tage et skridt 
fremad, er det nødvendigt at afstikke en retning 
mod et punkt forude. Ellers kan det lige så godt 
være et tilbageskridt. Ingen af denne kroniks to 
forfattere ønsker at stå i kø på posthuset, når 
vi skal betale girokort, men samtidig er vi be-
kymrede for, hvorvidt vi med digitaliseringen er 
ved at skabe en anseelig gruppe af B-borgere. 
Derfor vil vi opfordre til, at digitaliseringen også 
bliver målt og vejet på, hvordan man sikrer, at 
alle kan få en værdig og tilstrækkelig behand-
ling. Det kan være ved at undersøge, hvordan 
digitalt udsatte borgere hjælpes bedre i den 
digitale verden, men også ved at acceptere, at 
det ikke alt, der kan ordnes online. Nogle gange 
er den analoge og fysiske kontakt stadig nød-
vendig. Og måske er det ikke så ringe endda. 

Ovenstående debatindlæg er tidligere bragt
i Kristelligt Dagblad

Som en note sidder jeg også i den centrale han-
dicapråd, hvor vi jo blandt andet har fokus på 
borgere i Danmark med fysiske handicap. Rådet 
kommer med en undersøgelse om digitalisering 
og handicap senere på året.

Med venlig hilsen
Morten
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Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Strikkepinden - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk

https://www.efterskolenhelle.dk
https://www.egmont-hs.dk
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NYT FRA VEJLE

Endnu er der ikke de store nyheder her fra Vejle, men vi er langsomt på vej efter 
den lange nedlukning.
 
Tirsdag den 28. september 2021 kl. 17 – 21 afholder vi generalforsamling i Byg-
ningens lille sal, i det tidligere Marys, midt i Vejle. 
 
Onsdag den 13. oktober har vi planlagt en hyggelig dag med spisning i Skytte-
huset for voksne over 21, seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pan-
demien i form af ensomhed.  Pengene til projektet har vi modtaget fra Slots- og 
Kulturstyrelsen, og vi glæder os til at sende invitationer ud snarest.
 
Senere bliver der mulighed for at lære førstehjælp, og så varer det ikke længe, 
inden julefrokosten skal planlægges. 
 
Det bliver dejligt at mødes igen.
Bruger & Hjælper Gruppen

VORES KONTOR
 
hvorfra BPA-brugere kan søge nye hjælpere blandt de ansøgere til hjælperjob, som har 
udfyldt ansøgningsskemaer.

Ligeledes er nogle interesserede i at være til rådighed som vikarer.
Ring til John og få en snak om jobbet som handicaphjælper og udfyld ansøgningsskemaet 
via hjemmesiden.
Du kan også kontakte John via bpa@msb.aarhus.dk eller jlau@aarhus.dk

DER ER MANGEL PÅ HJÆLPERE, SÅ DU FÅR SANDSYNLIGVIS HURTIGT ET JOB.

Telefontider:
Mandag, tirsdag og fredag kl. 9.00 - 14.00
Torsdag kl. 9.00 - 14.00

Tlf.nr.: 87 13 40 60

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og fredag kl. 9.00 - 14.00

Hjemmeside:
bpa.aarhus.dk

Hilsen
Brugerklubben i Aarhus.



NYHED!
Dine børn er nu 

automatisk med 
i sundheds-
forsikringen

BPA Pension er en målrettet 
løsning til, og eksklusivt for, 
Danmarks personlige hjælpere:

 › Du vælger selv
 › Mere for pengene
 › Sundhedsforsikring
 ›
 › Mere til opsparing
 › Løn under sygdom
 › Løn under ressource- 

forløb eller førtidspension

D I T  L I V
D I T  VA L G
D I N  P E N S I O N
Se her, hvordan du får mere for dine penge!

Det lyder interessant 
– hvad skal jeg gøre?

Hvis du som hjælper, arbejds-
giver eller administrator vil høre 
mere, så kontakt Lars Erik 
Bonnesen eller Stig Wetterstrøm.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen
Stig og Lars

Ring på telefon

93 93 30 00 

eller besøg 

www.bpa-pension.dk 

og læs mere

BPA Pension tilbyder 
en ny og forbedret 
pensionsløsning for 
personlige hjælpere 
- blandt andet med 
større sikkerhed og 
hjælp ved sygdom 
eller invaliditet.  

www.bpa-pension.dkinfo@bpa-pension.dk+45 93 93 30 00

https://www.pensionsselskabet.dk
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Brugerklubbens 
ordinære generalforsamling

Dato: lørdag d. 27. novenber 2021

Tid:  Kl. 13.00 - 16.00

Sted: Handi-K@, Engtoften 7 A, 8260 Viby J.

Vi starter med en omgang smørrebrød. Herefter generalforsamling.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af 2 regnskaber

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent og vedtagelse af budget

7. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter
    Da vi har sprunget en generalforsamling over, er alle på valg.
    I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år, derfor 
    skal der vælges 2 medlemmer for 1 år.
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling m/smørrebrød og vand, senest søndag
d. 21. november til lpj@stofanet.dk

HUSK! Uanset om du selv er arbejdsgiver eller har overdraget ansvaret til et 
firma/forening, så er det de samme love, de samme regler og de samme sags-
be- handlere, vi har, men det er kun Brugerklubben, der har fastlagte møder 
med kommunen.

Vi glæder os til at møde dig.

Hilsen
Bestyrelsen
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Blekinge Boulevard 2 • 2630 Høje Tåstrup 
Handicaporganisationernes Hus

 Tlf.: 36 46 19 60 • www.butikkik.dk

Hjælpemidler til Blinde og Svagtseende
samt andre Handicapområder

EKSPERT I BPA-ORDNING
Omsorg og tryghed i hverdagen

Vores mål er at skabe et trygt og godt samarbejde med 
dig og dine pårørende omkring din BPA-ordning.

 
Besøg i hjemmet. hjælp til jobopslag og jobsamtaler

 

 
Coaching, supervision og støtte ved afskedigelse.

 

Vibeke Thomsen
Teamleder BPA-ordninger

Telefon: 22 333 112   
Direkte: 30 168 926 Mail: vt@focus-people.dk
 

Focus People A/S Algade 67, 1. sal  5500 Middelfart  Tel: 22 333 112  info@focus-people.dk

Kontakt os på telefonnumer

22 333 112

Find mere information på vores 
hjemmeside i folderen:

Focus-people.dk

Fast 
kontaktperson

Åbent alle dage
6.00 – 24.00

Kontakt os 
22 333 112

BPA 89 x 170 mm.indd   1 16/01/2020   13.13

Vibeke Thomsen
Teamleder BPA-ordninger

Telefon: 22 333 112
Direkte: 30 168 926          Mail: vt@focus-people.dk

Klik ind på www.concetto.dk
og ffind de møbelsto er du ønsker til dine møbler

CONCETTO • Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19

OMPOLSTRING AF MØBLER
Trænger dine gamle møbler til et nyt look ?

Køb møbelsto er og andre produkter direkte på nettet

https://rema1000.dk/stores/947/
http://butikkik.dk/
https://www.focus-people.dk
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DEMONSTRATION
HANDICAPINITIATIVET arrangerede den 24. juni demonstrationer i de 4 største byer, som reaktion 
mod den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL, der var mødt frem med krav om et 
stort mia. beløb til at løfte det specialicerede socialområde. I løbet af en weekend forsvandt kravet, 
der var usynligt i den endelige aftale. Nu kunne KL tage hjem og fortælle, at kommunerne gerne 
ville forbedre forholdene og give et løft til området; men Wammen sagde NEJ.

Nu må vi fæste lid til forhandlingerne om finansloven, men umiddelbart er der ikke udsigt til de 
store forbedringer på området.

Her er lidt billeder fra Aarhus, hvor Muskelsvindfondens formand Simon T. Jespersen var blandt 
talerne.

Fotos af Teresa Vestergaard

Formand for Muskelsvindfonden 
Simon Toftgaard Jespersen



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teamopgaver 
ved borgere i eget hjem 

- en hjertesag for MG-V

Hvorfor vælge MG-V: 
 
 Vi brænder for at gøre en 

forskel 
 
 Vi sætter en ære i at få 

selv de vanskeligste 
opgaver i god gænge 

 
 Vi har tilsammen mange 

års erfaring med borgere i 
eget hjem, herunder 
respirationsborgere 

 
 Vi går ikke på kompromis 

med kvalitet og faglighed 
 

 Vi har stor fokus på 
borgerens 
selvbestemmelsesret 

 
 Vi har fokus på hjælpernes 

kompetencer bl.a. 
hjælpemidler til 
kommunikation og 
forflytning 

 
 Vi har fast kontaktperson 

tilknyttet teams 
 

 Vi har også akutvikarerne, 
hvis der opstår akutte 
huller i vagtplanen 

 
 Vi har et standby 

vikarkorps, herunder 
respiratoriske akutvikarer 
med respiratorbevis 

 
 Vores faglige teamchef 

starter alle nye ordninger 
op 

MG-V 
 – din lokale specialist i forhold til bemanding af 

borgere i eget hjem 
 
Kig forbi kontoret ell. kontakt os for en uforpligtende snak: 

MG-V Aps 
Rytoften 5B, 2. sal 

8210 Aarhus V. 
Tlf. 23 104 104 

Faglig Teamchef  Salgschef 
Anne Wright   Martin Abildgaard 
anne@mg-v.dk   martin@mg-v.dk 
23 888 001   2594 2020 
 

 

https://www.mg-v.dk
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Kære alle BPA brugere i Aarhus Kommune

Til dette nummer af bladet vil jeg omtale den 
stigende udfordring med at skaffe hjælpere.

Færre søger arbejde som BPA-hjælpere
Antallet af jobsøgende BPA-hjælpere i BPA 
Aarhus har desværre været støt faldende gen-
nem det seneste år. Om det skyldes Covid-19 
- hjemmeisolation - små årgange - attraktionen 
i at arbejde som poder - eller andre forhold er 
svært at sige. Det er formentlig en kombination 
af flere forhold.
Men resultatet er, at BPA Aarhus modtager fær-
re henvendelser, og det gælder både ansøgnin-
ger som fast hjælper og som vikar. Det betyder, 
at listerne er blevet kortere, og der er ikke så 
mange at vælge imellem. Ansøgningsskema 
kan findes på bpa-aarhus.dk - Her findes også 
timetakster, håndbog m.m.

Samtidig hører vi fra arbejdsgivere, som selv 
søger hjælpere gennem jobsider, at de også 
modtager færre ansøgere end tidligere.

Det er en rigtig ærgerlig tendens, som jeg håber 
kan vendes igen.

Men skulle det ske, at det er helt umuligt at 
finde en hjælper, så ring til din rådgiver i Råd-
givning og Visitation Voksne. Kommunen har i 
sådan en situation pligt til at yde det, man kal-
der nødhjælp. Det vil formentlig betyde hjælp 
fra hjemmeplejen til det allermest nødvendige. 
Det vil ikke være en fuld erstatning - men man 
lades altså ikke bare helt i stikken.

Der må gøres noget for at få flere til at søge 
arbejde som hjælpere. Jeg ved, at John i BPA 
Aarhus gør, hvad der er muligt for at gøre det 
nemt for ansøgere at skrive sig op. Men hvordan 
få flere til at søge?
Har Brugerklubben eller nogle af jer arbejds-
givere gode idéer og forslag til, hvordan vi kan 
hjælpe, så kontakt endelig John i BPA Aarhus 
tlf. 8713 4060 eller jlau@aarhus.dk

Med venlig hilsen
Tina Fendinge
Centerchef, Rådgivning og Visitation Voksne

NYT FRA AARHUS
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BESTYRELSESOVERSIGTER

FORMAND
INGRID PETERSEN 
VALMUEVEJ 1
7100 VEJLE
TLF. 2926 1472
bhgvejle@gmail.com

NÆSTFORMAND
MAI NOVAK
VEJLE
TLF. 2661 5354
mai1969@live.com

KASSERER
BENTE STEFFENSEN
HORSENS
TLF. 6169 6274
bentesteffensen48@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM              
CHRISTIAN THOMSEN             
VEJLE                                       
Chth7080@gmail.com

Bruger & Hjælper Gruppens bestyrelse (valgt marts 2019)

Brugerklubbens bestyrelse

FORMAND
LARS P. JACOBSEN
SONNESGADE 14, 1. -12
8000 AARHUS C.
TLF. 2084 0752 
lpj@stofanet.dk

NÆSTFORMAND
MARTIN ALBRECHTSEN
ÅPARKEN 8, 4. -3
8000 AARHUS C.
TLF. 4073 1640
maralb@live.dk

KASSERER
THOMAS ARPE
MARSELIS BOULEVARD 104
8000 AARHUS C.
TLF. 2578 0803
thomas@arpe.eu
                                                                                            

SEKRETÆR
HENRIETTE LØGSTRUP
JERNALDERVÆNGET 93
8220 BRABRAND.
TLF. 2140 9268
henriettelogstrup@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM      
LIZZI JØRGENSEN             
VEJLE                                    
TLF. 2670 6283                 
lizzijj@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM                   
LARS HØSTRUP
VEJLE
2177 6161
larshoest@yahoo.dk

SUPPLEANT
LASSE PAGH
KØBENHAVN
TLF. 2579 8384
lasse@dho.dk

SUPPLEANT
ORLA ØSTERGAARD
VEJLE
orla-ellen@outlook.com      

Efter generalforsamlingen d. 29. februar består bestyrelsen af følgende medlemmer:



https://www.bpaformidlingen.dk


Vi har 16 års erfaring i at servicere 
borgere indenfor børne- & voksen-
handicap-området.

Danske Care er 1. januar 2021 blevet 
en del af OK-Fonden, som har til for-
mål at levere kvalitet og ikke profit. 
Vi lægger vægt på, at vores arbejde 
sker i gensidig respekt og tillid, og vi 
ønsker at fremstå som en seriøs og 
ordholden samarbejdspartner.

Danske Care har udviklet en IT-plat-
form, der gør, at du som arbejdsleder 
altid har et overblik lige ved hånden. 
Systemet er udviklet, så både dine 
hjælpere og din sagsbehandler altid 
er 100% opdateret på planlægning, 
forbrug mv.

Vi er en organisation med 60 specia-
lister på hovedkontoret og mere end 
2.000 plejemedarbejdere i marken, 
som alle har et ønske om at give bor-
geren den bedste dag, hver dag. 

Kontakt os for en uforpligtende snak 
om, hvordan vi kan sikre, at dine vilkår 
er så optimale som muligt.

Lad os varetage administrationen 
af din BPA-ordning

- så du kan bruge din tid på at leve livet

Danske Care 
– en del af OK-Fonden 
Lersø Parkallé 112, 2.
2100 København Ø
Telefon: 47 59 20 33 
E-mail: info@danskecare.dk

” Jeg ville ikke turde give ansvaret for mine 
medarbejdere til andre end Danske Care, 
som klarer det med bravur!”

Lise Møller Hansen

https://www.danskecare.dk

