
N
U

M
M

E
R

 3
 · S

E
P

T
E

M
B

E
R

 2
0

2
1

H ERNESKADE

LIV DER REDDES - SKAL OGSÅ LEVES

N
U

M
M

E
R

 4
 · D

E
C

E
M

B
E

R
 2

0
2

1

SYSTEMET GRIBER DIG
– ELLER GØR DET?

Om rettigheder og forhindringer, 
når man på grund af et handicap 

er blevet afhængig af
velfærdssystemet
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FORMANDEN HAR ORDET 
Sidste gang jeg skrev en leder til bladet, gik det legende nemt, for stort set hele bladet 
handlede om LEGO-klodser og rehabilitering. Rehabilitering er bestemt ikke en leg, men 
bladet viste, hvordan legen med LEGO-klodser kan være et middel til en god rehabilitering.

Efter at have læst første korrektur af dette blad må jeg indrømme, at jeg er harm. Forestil 
jer en person, som sidder med en ret bister mine og røgsøjler ud af begge ører. Jeg er 
desværre ret sikker på, at de fleste af jer, der læser med, vil få det på samme måde, når 
I har læst de samme artikler. I det mindste håber jeg, at I reagerer som jeg.

Jeg bliver harm og ked af at læse, at vores velfærdssystem ikke giver mennesker den 
hjælp, de har brug for, når de er mest sårbare i livet. Denne gang er der mange eksempler 
på, når systemet er værst, og retssikkerheden sejler.

Vi har netop overstået et kommunalvalg. Jeg lever i den tro, at uanset hvilke politiske 
holdninger vi hver især har, deler vi alle det syn, at alle mennesker skal behandles or-
dentligt og retfærdigt. Men prøv at læse direktørens klumme om handicapkonventionen 
eller en af de andre gode velskrevne artikler – det er åbenbart langt fra tilfældet.

Tidligere i denne uge sad jeg på Christiansborg til en høring om arbejdsmarkedsinklusion 
for personer med handicap. Der kom der flere gode eksempler på, at de forskellige lovgiv-
ninger ikke altid trækker i samme retning. Og eksempler på sagsbehandlere, som decideret 
gør et dårlig stykke arbejde. Heldigvis sad der også et par folketingspolitikere og lyttede 
med. De måtte indrømme, at der var ting, de nok burde kigge på inde på Christiansborg.

Heldigvis er der i bladet også artikler, man bliver glad af at læse. Vordingborg har lavet 
Forumteater. Jeg har selv haft fornøjelsen af at opleve Forumteater i en anden kontekst, 
og det var fantastisk. Storkøbenhavn har været på danse- og træningsrejse til Rhodos, 
hvor Sine Nordbo underviste. De havde en fest hele ugen. Jeg fulgte med på Facebook, 
mens de var af sted. Det var en fornøjelse at se, hvordan nogle af dem tog kvantespring 
i kunsten at komme ud (og turde) at rejse som skadet. 

På trods af mine rygende ører må jeg tilstå, at jeg synes, at I nu sidder med endnu et 
fabelagtig godt blad mellem hænderne. Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt 
nytår! 

Marie Klintorp, formand for Hjerneskadeforeningen
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022
I 2022 afholdes foreningens repræsentant-
skabsmøde den 2.-3. april på Vejle Center 
Hotel. 

DU HAR INDFLYDELSE 
I januar og februar afholder lokalafdelingerne 
generalforsamlinger, og som medlem har du 
en stemme. Mød op, sæt dit præg på for-
eningen, og vær med til at bestemme, hvilke 
tilbud der skal være i dit lokalområde. Se i 
lokalindstikket, hvornår din afdeling holder 
generalforsamling. En del afdelinger arran-
gerer fællesspisning i forbindelse med ge-
neralforsamlingen, så tilmelding er mange 
steder nødvendig.

HJERNEUGE 2022
14.-20. marts (uge 11) er der igen Hjerneuge. 
Find spændende aktiviteter i din lokalafdeling 
(se lokalindstikket), på hjemmesiden og på 
Facebook. Mange steder i landet deltager også 
kommuner, biblioteker og andre i Hjerneugen. 
Hold også øje med de andre foreninger i net-
værket Hjernen i Fokus.

INDSAMLING PÅ FACEBOOK 
Det er nemt at samle ind til Hjerneskadefor-
eningen via Facebooks donationsværktøj, 
fx i forbindelse med fødselsdage. Vi kan kun 
opfordre jer, som er på Facebook, til at bruge 
denne mulighed for at få jeres netværk til at 
støtte foreningens arbejde. 

FÅ EN PÅRØRENDE PENNEVEN 
Som pårørende kan du have brug for at dele 
dine oplevelser og søge råd hos ligesindede. 
I Hjerneskadeforeningen kan du søge om 
at få en penneven, som også er pårørende. 
Læs mere her: hjerneskadet.dk/hjerneska-
deforeningen/medlemstilbud/paaroerende-
penneven 

DIN STØTTE GØR EN FORSKEL 
Donér via MobilePay 998 631, hvis du mener, 
vi udfører et godt og vigtigt arbejde. Støtter 
du med kr. 200,- eller mere, er du med til at 
sikre, at vi fortsat kan være godkendt som 
almennyttig forening. Se her, hvilke andre mu-
ligheder der er for at støtte foreningen: hjer-
neskadet.dk/stoet-hjerneskadeforeningen/
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Monica Lylloff er uddannet jurist og mor til tre børn, som hver har flere 
diagnoser. Hun er desuden en af personerne bag folkebevægelsen 
#enmillionstemmer, som er en bevægelse, der arbejder for at sikre 
retssikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk 
sårbarhed. #enmillionstemmer er opstået på den triste baggrund, at 
den hjælp, man kan få, ikke er ens for alle.
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Monica og hendes mand, Søren, havde taget godt og grundigt hul 

på det forventede voksenliv med rækkehuskøb, ambitioner for 

karrieren, en lille søn, som lige var fyldt to år, og et sæt tvillinger i 

Monicas mave. Men tvillingerne kom 11 uger for tidligt til verden 

på grund af tvilling-til-tvilling-transfusionssyndrom (TTTS), og den 

ene havde med sikkerhed et svært handicap. Pludselig var alle 

selvfølgelighederne i livet ikke længere en selvfølge, og friheden 

til at gøre tingene, som og når de ville, voldsomt skrumpet ind. 

– Vores tvillinger Emma og Sarah var meget tæt på ikke at have 

eksisteret i dag. Specielt Emma, som kort efter fødslen blev ramt 

af en stor hjerneblødning. Den medførte, at hun fik hydrocephalus 

og lever med for meget væske i hovedet. Hun har desuden CP 

(spastisk lammelse), autisme, epilepsi og kramper. Pigerne er nu 

næsten 14 år, men rent udviklingsmæssigt er Emma som en 3-4- 

årig. Hun kan læse og let lære sig sprog og sange, men ikke til fulde 

forstå begreber og verden omkring sig, fortæller Monica Lylloff.

INGEN AF BØRNENE ER SLUPPET

Situationen gjorde familien Lylloff afhængig af hjælp fra velfærds-

systemet. Tvillingerne var skrøbelige og krævede i lang tid ture 

til hospitalet flere gange om ugen. Familiens hjem blev snart 

fyldt med hjælpemidler til Emma og en arbejdsplads for dem, der 

skulle hjælpe hende. Sarah, der umiddelbart var sluppet billigst 

af tvillingerne, viste sig at være sansesart og med behov for en 

del støtte i sin hverdag – helt som det typisk er med for tidligt 

fødte børn. Inden skolestart fik hun desuden konstateret ADHD. 

Familien var meget opmærksom på, at den lidt ældre Kristoffer 

ikke måtte overses på grund af hans søstres behov. De vidste 

bare ikke, at Kristoffer sloges med en del mere end det.

– Da Kristoffer var 9 år, fik han et kæmpe angstanfald, og det gik 

slet ikke med at få ham i skole. Jeg fik ham til en psykolog, men 

hun måtte opgive at nå ind til ham. Det blev værre og værre, 

og ingen gjorde noget. Vi stod og råbte ad skolen: “Så gør dog 

noget! Hvor skal vi gå hen?”. Kristoffer udviklede mere angst, 

massiv skolevægring, tics og symptomer på tvangstanker. Jeg 

måtte sygemeldes med stress, for det var umuligt at få det hele 

til at hænge sammen.

En familieterapeut på skolen konstaterede, at vel havde Kristof-

fer en søskendereaktion, men at den ikke forklarede alle hans 

problemer. Hun anbefalede, at han blev udredt af en psykiater, 

men selv det at få en henvisning måtte familien kæmpe for. 

Psykiateren måtte starte fra A og gennemgå alle tænkelige 

diagnoser for at finde ud af, hvorfor han havde det så skidt. Hun 

kom frem til, at Kristoffer havde autisme, ADHD, separationsangst 

og generaliseret angst som følge af, at han slet ikke kunne være 

i en helt almindelig folkeskole. Han kom på behandlingsskole og 

trives i dag, hvor han er 16 år, på en efterskole.

SEJE MOR

I Kristoffers første to år på behandlingsskolen måtte Monica 

sætte jobbet på pause og tage med ham i skole hver dag. Der 

sad hun og tænkte over, at der ikke fandtes ret meget litteratur 

om, hvad der sker i en familie, som bliver ramt på den måde. Ud 

af de tanker blev bogen ‘Seje mor’ født.

– Jeg begyndte bare at skrive. Jeg skrev og skrev i lang tid uden 

at tænke, at det skulle blive til en bog. Men brikkerne faldt på 

plads, og det gik op mig, at vores erfaring med både CP, autisme, 

ADHD, selvskadende adfærd, hydrocephalus, epilepsi og endda 

mere kunne bruges af andre. I lang tid troede jeg jo, vi var alene 

om det. Så jeg skrev både for at hjælpe mennesker i lignende 

situationer, men også for at vise den anden side af bordet, hvad 

der sker, når familien eksempelvis går hjem fra et statusmøde eller 

det årlige servicetjek. Hvilke tanker går gennem deres hoveder? 

Hvorfor ryger der tit en finke af panden ved et møde? Hvad er 

det, man som familie prøver at holde fast i? Det, syntes jeg, var ret 

vigtigt at få ud på en sober måde uden at pege fingre ad nogen.

HVORDAN HOLDER MAN SAMMEN PÅ DET HELE?

Monica og hendes mand Søren har spurgt sig selv mange gange: 

“Hvordan holder vi sammen på det?”. Der er naturligvis ingen enkle 

svar, men Monica forklarer, at familien Lylloff blandt andet bruger 

struktur, humor og musik til at holde sammen på hverdagen, og 

ægteparret og famlien Lylloff sørger for at prioritere og ikke 

mindst respektere hinanden, uanset hvad der falder ned i hovedet 

på dem. For et ægteskab skal passes og plejes. Særligt når det 

er presset af omstændigheder, man ikke har fuld kontrol over. 

– Vi er enige om, at vi både skal hænge og holde sammen. Vi vil 

ikke risikere hverken de konsekvenser, en skilsmisse vil have for 

vores børn, eller at en af os skal stå med opgaven alene. Vi tager 

ikke sure opstød personligt og skændes aldrig derhjemme, for 

det kan børnene ikke tåle. Så vidt det er muligt, sørger vi for at 

spise sammen og afsætte en halv time til hinanden hver aften. 

To gange om året får vi alle børnene passet, så vi bare kan være 

MONICA LYLLOFF, SEJE MOR 
OG #ENMILLIONSTEMMER
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Ny Fjordbo 
Rehabiliterende botilbud med 
mulighed for STU

Ny Fjordbo er et botilbud til unge med en 
erhvervet hjerneskade, og et ophold bygger på 
et neuropsykologisk grundlag, med specialiseret 
neuro- og tværfaglig viden. Vi arbejder i et 
rehabiliterende miljø med henblik på at minimere 
de negative konsekvenser af hjerneskaden og gøre 
den unge i stand til at opnå så selvstændigt og 
livstilfreds stillende en tilværelse som muligt.

Alle forløb tilrettelægges i et sammenhængende 
tvær fagligt terapeutisk miljø bestående af 
neuropsykologer, psykomotorisk terapeut, 
neuropædagoger, fysioterapeuter, ergo terapeuter, 
sygeplejersker, lærere og talepædagoger. Der er 
ligeledes tilknyttet speciallæge, psykiater, diætist 
og neuro-optometrist.

Ophold på Ny Fjordbo bliver altid individuelt 
tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes 
ønsker, mål, ressour cer og begrænsninger. 
Desuden lægger vi vægt på tæt samarbejde med 
visiterende myndighed i forhold til, hvordan det 
går den unge, og om der er udvikling i for hold 
til de opsatte målsætninger. Vi vægter et tæt 
sam arbejde med den unges familie og venner, 
både i den daglige dialog men også ved særlige 
arrangementer.

7682 3333  
visitationen@vejlefjord.dk

Sanatorievej 27b, 
7140 Stouby
www.vejlefjord.dk
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os i 24 timer. Vi giver også plads til, at vi kan lave noget hver 

for sig. Og vi respekterer hinandens måder at reagere på. Når 

der sker noget nyt, skal jeg straks undersøge, læse om og gøre 

mig klog på det, jeg nu skal håndtere. Men Søren reagerer lige 

omvendt og lukker sig lidt inde. Det er så vigtigt at respektere 

hinandens måder at håndtere noget på.

UNDER KONSTANT PRES FRA SYSTEMET

Et liv under systemets vinger er langt fra altid lutter lagkage. 

Der er altid nogen, som kigger med over skulderen, og man ved 

aldrig, hvornår hjælpen bliver taget fra en. Monica beskriver, 

at selvom alt er gået okay det sidste års tid, får hun alligevel 

koldsved og svært ved at trække vejret, når hun skal svare på et 

opkald eller åbne et brev fra kommunen. Det er kroppens reaktion 

på konstant pres, usikkerhed og dårlige oplevelser, som familien 

gennem årene har haft med systemet. Blandt andet dengang 

kommunen pludselig besluttede – på et tidspunkt hvor der var 

god balance i det hele – at Monica godt kunne arbejde otte timer 

mere om ugen.

– Fra den ene dag til den anden ville kommunen ændre vores 

bevilling. Men børnenes behov havde ikke ændret sig. De kunne 

ikke pludselig rumme at være afsted flere timer. Kommunens 

eneste begrundelse var, at vi var to voksne – som vi hele tiden 

havde været. Det kostede et halvt års kamp, depression og 

sygemelding fra mit arbejde samt at vores ene datter blev så 

stresset, at hun holdt op med at spise og måtte i diætistbehand-

ling. Der kom en familiebehandler herhjem for at se på, hvad der 

var galt med vores familie, siden vi pludselig ikke hang sammen. 

I et Excel-ark skulle jeg redegøre for, hvad jeg lavede 24 timer 

i døgnet. Hvornår jeg skiftede ble. Hvor lang tid jeg var om at 

skifte ble, vaske tøj og give Emma mad. Kun sådan kunne jeg 

berettige, at vi havde brug for de otte timer.

FORSKELLIGE DIAGNOSER – SAMME PROBLEMATIKKER

For at finde inspiration og viden er Monica med i mange grupper 

på Facebook. Hun fortæller, at det ofte er i de grupper, blandt 

ligesindede, at man får den bedste vejledning, men også at næ-

sten alle grupperne er baseret på en enkelt diagnose. At være i 

så mange forskelllige grupper har givet hende mulighed for at se 

det mere fra et helikopterperspektiv. Det har imidlertid gjort det 

tydeligt for hende, at alt for mange andre familier desværre også 

oplever, at systemet slet ikke udgør det trygge sikkerhedsnet, 

man regner med, før man får brug for det.

– Vi har de samme problematikker, de samme kampe og de samme 

spørgsmål: Kan det betale sig at flytte til den her kommune? 

Kan man få ståstativ i den her kommune? Får man også frataget 

hjælpen i den her kommune? Det er jo fuldstændigt vanvittigt, 

at der sker det samme, hver gang en ny person dumper ind i 

området. Det får bare lov at fortsætte. Det tændte en ild i mig. 

Jeg tænkte, er der var et massivt behov for, at det her kom ud til 

den brede befolknings kendskab. Så i februar 2019 var jeg med 

til at oprette Facebook-gruppen ‘enmillionstemmer’. Jeg håbede 

at kunne få politikerne til at interessere sig for emnet, inden der 

skulle være folketingsvalg i juni – og pludselig var flere tusind 

mennesker samlet i et fællesskab på tværs af land, diagnoser 

og typer af pårørende.

#ENMILLIONSTEMMER SATTE GANG I DEBATTEN

Hvad der begyndte som en Facebookgruppe med et håb om at 

skabe politisk forandring på handicapområdet, er i dag en politisk 

bevægelse. Gruppen har i skrivende stund lige under 33.000 

medlemmer, og dertil kommer alle de, der støtter bevægelsen, 

men ikke bruger Facebook. Som bevægelse har #enmillionstem-

mer” sat gang i debatten og blandt andet stillet borgerforslaget 

‘Handicapområdet skal væk fra kommunerne’, som nåede over 

53.000 støtter. Ud over, at kampene med systemet er ens, uan-

set hvorfor man er kastet ind i dem, forklarer Monica succesen 

med, at de fastholder at være en bevægelse, ikke en forening.

– En bevægelse kan handle hurtigere og nok også sige mere, 

end foreningerne kan. Vi skal ikke cleare noget med nogen eller 

tjekke vedtægter, før vi udtaler os. Alle har lige meget taleret. 

Vi har dog nogle ret skarpe krav til at at være saglig og sober, 

hvis man udtaler sig på vegne af bevægelsen. På den måde 

sikrer vi, at vi bliver taget seriøst. Vi har sat gang i en vigtig 

debat, og vi skal ende der, hvor det absolutte flertal får den 

hjælp, de synes, de har behov for. Man kan jo finde over ti år 

gamle artikler, hvor man siger fuldstændigt det samme, som vi 

siger nu, så problemerne er ikke nye. De artikler skal man ikke 

kunne skrive længere.

KOMMUNERNE HAR HAFT 15 ÅR TIL AT FINDE VILJEN FREM

Blandt bevægelsens mærkesager er, at man skal holde op med 

at tænke i kasser og med at lade afgørelser være økonomisk 

motiverede. I Monicas øjne kan man slet ikke være det bekendt 

over for kommunerne, da området er umuligt at budgettere. Et 

enkelt trafikuheld, hvor flere fra samme kommune får et alvorligt 

handicap, kan dræne kassen. Hun peger desuden på, at det er 

problematisk, at afgørelserne træffes af mennesker, som aldrig 

møder den person det handler om, samt at de som myndighed 

hverken vil erkende eller lære af sine fejl.

– Jeg ser ingen vilje i kommunerne til at gøre det bedre. De har 

ikke fået mere viden, på trods af at de har haft 15 år til at samle 

den op. Lige nu er vores datter Sarah i gang med udredning i en 

dagsindlæggelse. Når de har fundet ud af, hvilken hjælp hun har 

behov for, vil de sige til os, at de ikke kan pege på et bestemt 

sted. Hvorfor i alverden må læger, fysioterapeuter eller psykiatere 

ikke pege på det sted, der bedst kan give den hjælp, der er brug 

for. Det er da mærkværdigt. Så siger man, at nærhed er vigtig, 

men er nærhed et rent geografisk begreb? Er nærhed ikke også 

at være tæt på og kende de mennesker, det handler om? Vores 

socialrådgiver har for eksempel aldrig været i nærheden af vores 

børn, selvom vi har har haft den samme i fem år.

TEKST: SUSAN SØGAARD – FOTO: PRIVAT
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MÆRKVÆRDIGT, DYRT OG UANSVARLIGT

Ifølge Kommunernes Landsforening bruger kommunerne 50 mil-

liarder på handicapområdet, men ingen kan sige præcis til hvad. 

Overblikket er der ikke. #enmillionstemmer har spurgt mange 

steder, hvorfor der ikke bliver lavet en analyse af, hvordan pen-

gene bruges, men ingen steder har de mødt vilje til det. Monica 

beskriver det som seriøst uansvarligt, at man sender tocifrede 

milliardbeløb ud om året til et område, hvor man ikke sikrer sig, 

at pengene går til den hjælp, de er møntet på.

– Folk får ikke den rigtige hjælp, og pengene bliver spist af 

det administrationsmonster, som bor i kommunerne. Det er et 

mærkværdigt og meget dyrt system med et hav af mennesker, 

der ikke taler sammen. De kan sige nok så meget, at de arbejder 

tværfagligt og tilbyder helhedsorienterede indsatser, men det 

sker ikke. Vores socialrådgiver har for eksempel aldrig været 

her, mens der har været en ergoterapeut. Det hele vidner om 

manglende indsigt i handicap, og hvordan det altid berører 

flere velfærdsområder. De sidder indbyrdes og skubber rundt 

med folk og slås om pengene og trækker sager i langdrag. Jeg 

fristes til at sige, mon ikke det er billigere at hjælpe folk fra start 

af og ikke gøre så meget modstand. Den hjælp, der oprindeligt 

er behov for, kan vise sig at blive tre gange så omfattende, når 

man lader problemerne vokse og tære på hele familien. Tabt 

arbejdsfortjeneste til mor eller far er billigere, end at mor eller 

far bliver fyret. Det koster også, hver gang en familie falder fra

hinanden.

RETSSIKKERHEDEN ER IKKE EKSISTERENDE

Monica fortæller, at hun personligt kender flere, der ikke tør 

søge om det, de har ret til. De er simpelthen bange for, at det 

at sætte en ny sag i gang kan betyde, at den hjælp, de allerede 

har kæmpet for og fået bevilliget, bliver taget fra dem. Ifølge 

Monica er frygten ikke grebet ud af det blå. Skrækhistorierne er 

særdeles virkelige.

– Jeg bliver rystet, hver gang jeg hører det forklaret med det 

kommunale selvstyre. Tænk, at ingen oppefra griber ind, når 

en offentlig myndighed agerer på en sådan måde. Vi har ingen 

retssikkerhed. Jeg kender en familie, som fik fin hjælp til deres 

søn med ADHD og Tourettes, indtil han blev 18. Da han så som 

18-årig søgte om merudgift til medicin efter § 100, fik han 

afslag, fordi den kommune ikke betragtede ADHD som en varig 

lidelse. Nu har han ikke råd til medicin, og det går rigtig dårligt 

med ham. Jeg frygter selv mine tre børns 18 års fødseldag. Det 

gør alle forældre til et barn med handicap. Herefter kan man for 

eksempel ikke længere få tabt arbejdsfortjeneste for at træde 

til. Så hvis de har selvskadende adfærd og ikke kan være alene, 

ryger fars eller mors job. Man kan ikke både være der for sit barn 

og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så der er heller ingen 

kontanthjælp eller dagpenge. Det hedder sig, at kommunen skal 

forberede overgangen og rådgive om mulighederne i god tid. 

Der er blot virkelig stor forskel på, hvad den enkelte kommune 

synes, det betyder. Det har ingen konsekvenser, hvis kommunen 

venter til ugen før, barnet fylder 18.

VIDNESBYRD FRA MENNESKER BERØRT AF HANDICAP

#enmillionstemmer indsamler vidnesbyrd, hvor folk anonymt og 

kort fortæller om de svigt og lovbrud, de har oplevet i kommu-

nerne. Foreløbig er det blevet til over 200 sider med eksempler 

fra den virkelige verden. Ankestyrelsen har siden 2016 gjort det 

muligt at følge med i, hvor mange klagesager de behandler, og 

hvor mange af dem der er ulovlige. Det er de såkaldte omgørel-

sesprocenter. Mange af oplevelserne bag vidnesbyrdene er dog 

aldrig nået Ankestyrelsen. De optræder ikke i statistikkerne, fordi 

personerne aldrig har klaget.

– Tallene fra Ankestyrelsen er toppen af isbjerget. De repræsen-

terer kun de stærke. Vi ser ikke dem, der ikke orkede at klage, 

dem, der ikke anede, at de fik en forkert information eller afgø-

relse, eller dem, der har fået omgjort deres sag, inden den når 

Ankestyrelsen. De mennesker går også gennem helvede. Det er 

vigtigt, at vi får de mørketal ud. Vores vidnesbyrd fortæller alt 

det, der ikke kan læses i statistikkerne, og alt det, der ikke er tal 

på. Jeg ville ønske, at medierne turde gå mere til politikerne, når 

det gælder handicapområdet, for de gør ingenting for at ændre 

på det her. #enmillionstemmer fortsætter, til vi kan få øje på 

ændringerne. Vi skal nok forsvinde, så snart der ikke er behov 

for os længere. Når vi er væk fra kassetænkning og vilkårlighed, 

og når det ikke længere er en en gængs ting at sige postnum-

merlotteri og omgørelsesprocenter på 50 procent procent, så 

stopper vi.     ■

KOMMUNALVALGET 2021 

#enmillionstemmer har i valgkampen været repræsenteret 

i alle kommuner af såkaldte kommunegeneraler. Det er 

frivillige tovholdere, som blandt andet har holdt styr på, 

hvornår der var valgmøder, og sendt spørgsmål til kandi-

daterne. #enmillion stemmer har udarbejdet ’10 skarpe til 

politikerne’. Det er 10 forslag til, hvordan kommunen lokalt 

kan styrke retssikkerheden uden lovændring eller mange 

penge, hvis ellers man har viljen.

SEJE MOR

SEJE MOR er en let læselig og 

vigtig beretning om at være 

mor til handicappede børn og 

om den sorg og kærlighed, der 

følger med. Bogens budskab er, 

at uanset hvad livet byder på, 

handler det om at få det bedste 

ud af det.
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I rapporten er der lavet en beregning på den økonomiske gevinst 

ved at løfte niveauet for netop denne gruppe. Ved at hjælpe blot 1 

% af gruppen vil der være en kontant besparelse på 1,3 milliarder 

at hente over et arbejdsliv. Det er et virkelig stort tal sat op imod 

en meget lille procentdel. 

Alle, uanset baggrund, bør have lige muligheder for uddannelse. 

Sandheden er bare, at det ikke er tilfældet i dag.

Vi ved fra andre undersøgelser, at personer med handicap generelt 

har et lavere uddannelsesniveau end personer uden handicap. Vi 

ved også, at personer med handicap har en noget lavere arbejds-

markedstilknytning end ikke-handicappede. Det skal vi have gjort 

noget ved. Det skylder vi de unge – og det skylder vi vores samfund. 

Med relativt få tiltag kan det ændres. Blandt andet er der behov 

for nogle generelle regler, som sætter rammerne for og øger ud-

dannelsesinstitutionernes dispensationsmuligheder, så det ek-

sempelvis er muligt for personer med handicap at komme i praktik 

på nedsat tid og eventuelt forlænge praktikperioden i stedet for.  

Det lyder jo ganske simpelt, og de fleste kan helt sikkert se idéen 

i det. Men som den næste forhindring står så vores SU-system. 

Det er et system, som er til for at hjælpe de unge godt igennem 

deres uddannelse. Det er et rigtig godt system for unge, som ikke 

har brug for særlige hensyn under uddannelsen, men for de unge, 

som har et handicap, kan SU-systemet vise sig svært. For lige så 

fleksible, som uddannelsesstederne kan være, lige så ufleksible 

bliver SU-systemet, hvis man ikke kan finde den helt lige vej. Som 

det er nu, kan man eksempelvis ikke søge om ekstra SU-klip på 

baggrund af sit handicap, og hvis man får handicaptillæg, frafalder 

det, når man er i praktik.

Der er grundlæggende behov for sikre sektorovergangene mel-

lem uddannelsesstederne. Dette sparer den unge for en masse 

forklaringer, og samtidig sikrer man, at den viden, der er opar-

bejdet, følger med. Derudover er der behov for at udarbejde en 

helhedsorienteret studieplan, hvor behovet for SU, handicaptillæg 

og kompenserende hjælpemidler er beskrevet og allerede ligger 

klar ved studiestart. Derved kan den unge starte op på lige fod 

med sine medstuderende, i stedet for hele tiden at skulle bekymre 

sig om tidsfrister, ansøgninger og dokumentation. Når vi fjerner 

det pres, vil den unge have mere energi til at holde fokus på og 

gennemføre sit studie og derefter – forhåbentligt da – kunne 

komme ud og være en del af arbejdsmarkedet. At det kun er 58 % 

af mennesker med et handicap, som har et job, mens det gælder 

84 % af dem, som lever uden et handicap, det er en nødvendig 

snak, som vi også skal have.

Som forening kan vi kun støtte op om rapporten, og vi glæder os 

til at se det videre politiske arbejde, så vi kan få flere unge med 

handicap igennem uddannelsessystemet i stedet for at spænde 

ben for dem, der kæmper for at uddanne sig.

SPÆND IKKE BEN FOR 
UNGE MED ET HANDICAP
I juli 2021 kom Det Centrale Handicapråd med en rapport om de samfundsøkonomiske gevinster ved 
højnet uddannelsesniveau hos personer med psykiske handicap. Rapporten peger på behovet for at 
løfte uddannelsesniveauet hos personer med psykiske og kognitive handicap. Dette skal være med 
til at øge beskæftigelsesfrekvensens for denne gruppe, for som det ser ud nu, kan det være mere 
end svært at være ung med handicap og gennemføre en uddannelse på lige vilkår som sine medstu-
derende. 
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Mirjam Gork-Jensen stod på scenen foran en sal fuld af undervi-

sere, som var samlet for at høre hendes oplæg om digitalisering. 

Pludselig kunne hun ikke længere udtale ordene. Heldigvis 

bemærkede nogen i salen hurtigt forandringen og fik hende til 

at lægge sig ned, inden hun også blev ramt af lammelse.

– Nogen sagde til mig, at jeg skulle lægge mig ned. Jeg tænkte: 

“Hvad snakker de om?”. Jeg ville bare gerne fortsætte. Det ir-

riterede mig, at jeg ikke havde nået den gimmick, jeg havde 

planlagt. Det, jeg husker bedst, er dog, at jeg syntes, det var 

enormt pinligt. Alle sad og kiggede, og jeg havde mikrofon på, 

så alle kunne følge med i, hvad der skete.

Med ambulance kom Mirjam til intensiv på Odense Universitets-

hospital og derfra blev hun senere overført til Slagelse Sygehus, 

fordi hun bor i Sorø. Slagelse Sygehus anbefalede specialiseret 

genoptræning, men ved udskrivelsen blev hun sendt direkte til 

et plejehjem.

– Det var et helt almindeligt plejehjem sammen med meget gamle 

mennesker. Jeg mødte måske en ergoterapeut og en fysioterapeut 

en eller to gange i de par uger, jeg var der. Så bankede min egen 

læge og min mand i bordet og sagde: “Det kan I simpelthen ikke 

være bekendt!”. På en eller anden måde fik de trykket kommunen 

så meget på maven, at jeg kom til genoptræning på Center for 

Neurorehabilitering (CNN) i Næstved. Jeg havde siddet i kørestol 

hele tiden siden hjerneblødningen, men på CNN gik der ikke 

mere end tre dage, så var jeg oppe at gå igen. Jeg var der en 

lille måneds tid. Jeg kom derind i kørestol, og jeg gik derfra i høje 

hæle. Det var effektivt.

MAN MÅ IKKE SÆRLIGT MEGET

I månederne fra hjerneblødningen til Mirjam kom hjem igen, 

tænkte hun rigtig meget på sit job. Hun glædede sig til stille og 

roligt at komme i gang igen. At det ikke skulle være en mulighed, 

faldt hende slet ikke ind. Derfor kom det som et chok for hende, 

da hun dagen efter at være kommet hjem, fik at vide, arbejds-

pladsen var parat med en afskedigelse.

– Jeg var selvfølgelig sygemeldt på det tidspunkt. Derfor blev 

jeg med mellemrum ringet op af en sagsbehandler og skulle 

svare på, om der var fremskridt. De opkald begyndte allerede, 

mens jeg stadig var indlagt, selvom sygehuset prøvede at stoppe 

det. De opkald gjorde mig nervøs. Jeg vidste jo ikke, hvordan de 

SYSTEMET HAR VÆRET 
EN KÆMPE SKUFFELSE
Mirjam Gork-Jensen havde netop taget hul på sit nye job som chef for digitalisering og læring på en 
uddannelsesinstitution, da hun som 42-årig blev ramt af en hjerneblødning midt på scenen under et 
oplæg, hun var i gang med at holde. Ufrivilligt blev Mirjam en del af det kommunale system – frivil-
ligt har hun valgt helt at melde sig ud af samme system, fordi hun oplevede flere forhindringer end 
forsøg på at hjælpe.
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ville bruge informationerne. Det er selvfølgelig dejligt, at vi har 

et system, hvor man kan få dagpenge, mens man er syg, men 

det betyder også, at man er tvunget til at spille helt efter deres 

regler. Og jeg fandt hurtigt ud af, at det betyder, at man ikke må 

særligt meget på eget initiativ.

FØLTE SIG TVUNGET TIL AT LYVE

Det faldt Mirjam naturligt straks at undersøge sine muligheder 

for at finde et nyt arbejde, allerede inden hun blev raskmeldt. 

Hun tog blandt andet kontakt til tidligere kolleger og meldte sig 

til et selvbetalt iværksætterkursus, der lå i aftentimerne. Selv 

var hun i den tro, at det var godt at gøre noget aktivt, så derfor 

fortalte hun sin sagsbehandler om initiativerne. Det skulle vise 

sig at være en dårlig ide.

– Hendes reaktion var: “Det har du aldrig sagt til mig”. Jeg fik 

streng besked om, at jeg var syg, og at den slags tiltag ville gå 

ud over min situation. Jeg havde virkelig ikke lyst til lyve. Det var 

lige præcis dråben, der fik bægret til at flyde over. Jeg havde på 

det tidspunkt fundet en mulighed for måske at starte i praktik, 

men det ville vi først kunne snakke om over en måned senere, 

sagde sagsbehandleren – og så kunne den virksomhed ikke få 

de svar, den havde brug for. Det kunne jeg ikke holde til. Jeg 

kunne ikke holde et system ud, som siger, at det kan vi tage om 

2-3 måneder. Ikke at gøre noget for at ændre min situation, var 

bare ikke en mulighed for mig. Jeg troede til at starte med, at 

der faktisk var nogen som gerne ville hjælpe mig til på en eller 

anden måde at komme tilbage i arbejde – men det var ikke det, jeg 

oplevede. Der er ikke det net til at gribe en, som man går og tror.

ALT I ALT HAR SYSTEMET VÆRET EN KÆMPE SKUFFELSE

Mirjam følte, hun sad fast. Hun meldte sig derfor rask, selvom 

hun overhovedet ikke var det endnu. Til hendes store held viste 

det sig, at hun havde en forsikring mod tabt arbejdsfortjeneste, 

som hun ikke havde vidst noget om. Pensionsselskabet tilkendte 

hende invalidepension, og sammen med sin mand vurderede 

Mirjam, at selvom det ville betyde ændringer og afkald, kunne 

familien godt klare sig økonomisk, uden at hun skulle have of-

fentlig forsørgelse. Det fjernede al den stress og bekymring, som 

ellers havde hobet sig mere og mere op for hver kontakt med 

sagsbehandleren. Mirjam fik ro til at koncentrere sig om at træne 

og fokusere på sit og familiens nye liv og fremtid.

– Mange har sagt, at jeg jo har ret til førtidspension, når jeg har 

tabt så meget af min erhvervsevne. Det har jeg nok også, hvis 

jeg ser på lovgivningen. Men systemet kræver så meget af en, 

for at man kan nå dertil. Så klarer jeg hellere mig selv, så jeg ved, 

at jeg ikke bliver tvunget til noget, jeg vil få det dårligere af. Jeg 

synes, det er så ærgerligt, at man har et velfærdssystem, som 

man bliver nødt til at melde sig ud af, fordi man ikke kan holde 

ud af være i det. Når man forsøger at gøre alt det rigtige og selv 

tage initiativ og ikke bare lade systemet betale – som man er 

opdraget til – bliver man mødt af en mistillid. Det er helt sinds-

sygt, at systemet svigter, når man er allersvagest. Det har været 

en kæmpe skuffelse. Man hører jo historier, men man skal nok 

mærke det på egen krop, før man forstår, hvor stort svigtet er. Det 

havde nok været nemmere for både mig selv og systemet, hvis 

jeg bare havde lagt mig på sofaen og sagt: “Jeg kan ingenting.”

DÅRLIG SAMVITTIGHED PÅ TRODS

Selvom Mirjam ikke modtager hjælp eller forsørgelse fra det of-

fentlige, kan hun alligevel føle, at hun er en del af samfundets 

byrde, nu hvor hun ikke længere er på arbejdsmarkedet. For 

sådan er det blevet. Talemåden “Man skal ikke lægge til last” 

sidder altid i baghovedet.

– Jeg har et behov for at fortælle folk, at jeg har valgt det of-

fentlige system fra. At jeg ikke er på kontanthjælp, men klarer 

mig selv. Det er blevet en del af min nye identitet, at jeg ikke er 

“sådan en, der nasser på samfundet”. Alligevel kan jeg få mega 

dårlig samvittighed, for man hører hele tiden, at man skal bidrage. 

Jeg vil gerne bidrage, og jeg prøver ikke at slippe udenom at lave 

noget, men jeg har ingen erhvervsevne tilbage. I steder prøver 

jeg at finde andre måder at engagere mig og bidrage til samfun-

det på. Lige nu har jeg engageret mig i fagforeningen DJØF. De 

har et netværk for folk, der er pensionerede før tid. Vi vil gerne 

lave et netværk, som kan rådgive folk, der bliver syge, om deres 
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muligheder og mulige forhindringer. Alle de informationer, jeg 

ikke synes, jeg fik. Alt, jeg fik at vide, handlede om alle de ting, 

jeg ikke måtte.

DET ER IKKE ALLE DAGE, MAN KAN DET SAMME

Mirjam vil på sigt gerne have et frivilligt arbejde, men som hun 

siger: “Det er ikke alle dage, man kan det samme.”

– Vi snakker meget om det i DJØF-netværket. Mange vil gerne lave 

noget frivilligt, men de kan ikke forpligtige sig til for eksempel 

at stå i en Røde Kors-butik hver torsdag. Nogle torsdage kan 

være gode, andre torsdage kan man ikke komme ud af sengen. 

Det kræver et ret fleksibelt frivilligjob. I netværket har jeg kun-

net byde ind med mine kompetencer om digitalisering, og jeg 

har hjulpet med at lave en kommunikationsplatform og noget 

informationsmateriale. Men man skal være god til at forvent-

ningsafstemme, så man ikke får gabt over for meget. Jeg kan 

jo ikke være en 24 timers timers hotline, men jeg kan godt en 

gang om ugen bruge en formiddag på at samle op og svare på 

de beskeder, jeg har fået. 

Mirjams historie er desværre et eksempel på, at flere og 

flere syge melder sig ud af velfærdssamfundet, fordi det 

gør ondt værre at blive. Langt fra alle har den mulighed – 

men at det overhovedet skulle være det mest attraktive 

er stærkt bekymrende. Det er en falliterklæring. Men de 

demotiverende samtaler i jobcentret koncentrerer sig om alt 

det, der ikke kan lade sig gøre – frem for at fokusere på det, 

der kan lade sig gøre. Er man ikke punkteret af sin sygdom, 

kan man hurtigt blive det af jobcentret. I dag fastholdes alt 

for mange sygdomsramte i kommunal afklaring i 5, 10 eller 

15 år frem for at modtage en effektiv afklaring til løntimer 

eller midlertidigt fleksjob. Systemet er på mange måder 

indrettet til at tænke ”0 eller 37 timer”, men der findes 

muligheder i mellem, blandt andet ved progressionsmodel-

len i fleksjobordningen, som  betyder, at arbejdstimer ikke 

skal være dokumenteret stationære forud for visiteringen.

Jeg er hovedstiller til borgerforslaget ”Sagsbehandlings-

garanti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i 

sagsbehandlingen for syge”, som i maj 2021 opnåede 50.000 

underskrifter og blev behandlet i Folketinget i november 

2021. Borgerforslaget går i al sin enkelthed ud på at sikre 

syge med tilknytning til jobcentret en sagsbehandlingsga-

ranti på 2 år. Samtidig skal der i løbet af den 2-årige periode 

– Jeg kan også godt på sigt se mig selv i et lokalt velgørenheds-

projekt i Sorø, hvis noget fanger min interesse, og jeg tænker, 

jeg har noget at bidrage med. Men det skal give mening. Livet 

skal leves godt, så jeg vil gerne have lov at vælge de ting til, 

som jeg synes giver mig noget. Jeg synes, at det er vigtigt, at 

man får det bedste ud af det liv, man har fået i stedet, når nu 

skaden er sket. For mig er det uden tvivl det bedste at holde mig 

ude af det offentlige system og finde mening i livet på andre 

måder, siger Mirjam.

Nu knap fire år efter hjerneblødningen føler Mirjam stadig, at 

hun har brug for at træne. Særligt vil hun gerne arbejde med at 

få sin venstre arm til at fungere igen, fordi det for hende er en 

af de mest invaliderende følger af skaden, at hun ikke længere 

kan skrive ordentligt på en computer. Det var tidligere en vigtig 

del af hendes job og derfor også en del af hendes identitet, som 

hun gerne vil erobre tilbage.     ■

stilles krav til en tværprofessionel sagsbehandling, så læ-

gefaglige dokumenter ikke kan tilsidesættes.

Min familie har selv været turen igennem. Min far måtte 

efter 5 års afklaring af arbejdsevnen se sig slået af kom-

munen. Det sidste forsøg på at suge den ikke eksisterende 

arbejdsevne ud af ham sendte ham 3 måneder på lukket 

psykiatrisk afdeling. Hjernen tog desværre varig skade. 

Selv havde han i starten af sit sygdomsforløb et beskedent 

ønske om fleksjob, men han punkterede helt. Min familie og 

Mirjam er ikke ene om at mene, at mødet med systemet er 

en stor skuffelse. Og det værste er vel næsten, at vi kalder 

det velfærd. Jeg har været med på beskæftigelsesområdet 

siden 2004, først som socialrådgiver, senere som jurist 

cand.jur og nu som lektor i jura. Forholdene er kun blevet 

værre igennem tiden. Det må være tid til at rydde op – og 

det mener jeg, vi alle har et ansvar for at bidrage til.

Kommentar af jurist Louise Schelde Frederiksen

EN FALLITERKLÆRING
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Min tid er tilbage! Genbrugstiden! Jeg er krigsbarn. En tid, hvor 

alt genbrug var af nød.  En tid hvor alle slags kompetencer var 

tvunget til at blomstre. Det var en tid, hvor opfindsomhed, mod 

og galgenhumor var livsbenzin. Alt blev vendt og drejet og mani-

festerede sig i nye former. Hvidt og plettet blev farvet sort. Brugt 

blev til genbrugt. Der blev syet, lappet, strikket, broderet. Et fyldt 

badekar hver anden uge var fællesbadet for hele familien. Nok 

ikke sundt, men dog en fest. Genbrug var og blev værktøjet. Og 

det i lang tid. For efterkrigstiden krævede også sparsommelighed. 

Det er først nu, hvor vi som velfærdsmennesker med stolthed 

kan præsentere vore ”grønne” børn og børnebørn. Resultatet af 

en menneskelig produktudvikling. 

I vores familie var vi tre døtre, klædt ens. Jeg var midter-pigen og 

arvede igen og igen samme slags dress, bare stadig en størrelse 

større. Lidt ensformigt. Senere krøb jeg i min mors haute couture 

fra før krigstiden. Det var glansfuldt genbrug.  

I de senere år har jeg så fejret mine børns bryllupper i kjoler 

fra medvirken i Dirch Passer-film, rober, som stadig indkasserer 

komplimenter for al den tidløse genbrug af pailletter og perler. 

Perler, ja! Også i denne sommer har jeg været omgivet af perler. 

Revyperler! Jeg, som nu er 82 år, fik tilbudt at være med i Rød-

vigrevyen, et projekt, som bygger på gamle revynumre. Og jeg 

sagde ja, for fanden! Et dejligt genbrug. Og det i mit eget fag. 

For vi i teatret er store genbrugere 

Se på Grønnegårdsteatret, som lige nu kæmper for livet, men 

som hver evige sommer gennem fyrre år, har taget Holberg, 

Shakespeare og Molière frem igen og igen og har genbrugt disse 

uvurderlige klassikere og kreeret livgivende, nutidigt dannel-

sesteater. Denne model findes også i revyen. Og da jeg jo selv 

debuterede som solist som 17-årig sammen med Kjeld Petersen 

og Dirch Passer på Stig Lommers teatre: ABC og Aveny – ja, så lå 

genbruget lige til mit højre ben. Hver aften denne sommer nød 

jeg at genopleve antikviteten: ”Pige, træd varsomt, for scenen 

er skrå!” For jeg er jo selv en antikvitet. Jeg pudsede på teksten 

og på mig selv i håb om at lyse teksten op, så ordene kunne 

stråle og løfte sig i en nyfortolkning. En tolkning, som passede 

til netop mit liv. Jeg blev årets revyskuespillerinde!  

Som sagt, jeg er nu 82 år, jeg har oplevet så mange succesfyldte 

og bæredygtige reparations- og genbrugsløsninger. Og det på 

mange plan, indenfor alle fag, i så mange forskellige livssitua-

tioner. I dag er vi lykkeligt måbende over, hvordan forskere og 

lægevidenskab formår at lappe dig og mig sammen ved genbrug 

af: hjerter, lunger, nyrer, hornhinder, hofter, knæ, silikonebryster. 

Ja, vi kan minsandten også få vores tarmsystem renset ved gen-

brug af hinandens lort. På samlebånd genskaber videnskaben os 

til hele mennesker. Derfor undrer det mig såre, især i en tid, hvor 

vi efterlyser menneskeligt råstof, at så få af os har haft lyst og 

fantasi til at tro på, at vi også med held kan lime de mennesker 

sammen, som per skæbne enten er født med eller henad vejen 

har pådraget sig fejl og mangler? Hvad afholder os fra også at 

udskifte reservedele og reparere på de lidt anderledes fungerende 

mennesker – ”de handicappede”? De er jo vitterligt mennesker 

som os såkaldte ”normale”. Med tanker, følelser, fantasi, ja indi-

mellem helt fantastiske kompetencer.

Skyldes denne mangel på udviklingstilbud – og et genbrug af 

dette farverige mix af mennesker, stemplet som blinde, døve, 

åndssvage, idioter, evnesvage, udviklingshæmmede, spassere, 

u-underviselige, udadreagerende, voldelige, sindssyge, tosser, 

gøgeunger – at det først er nu, at vi har brug for yderligere 

mennesker i arbejde? 

Jamen, venner, hellere sent end aldrig. Lad os dog gå i gang. For 

alle kan udvikles og gro. Ved at modtage det rette og ambitiøse 

LONE HERTZ:

GENBRUG - EN MENNESKELIG
PRODUKTUDVIKLING

SISYFOSBREVE

Bogen Sisyfosbreve fra 1992 

beskrives som en barsk og usen-

timental skriftlig dialog mellem 

Lone Hertz og hendes verbalt 

sprogløse søn Tomas. Dialoger, 

som blandt andet blev ført ved 

hjælp af staveplader. Bogen er 

for længst udsolgt, men kan fin-

des brugt eller købes som e-bog.
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tilbud kan mennesker tage kæmpeskridt fremad. Nogle 

måske kun få centimeter, men ALLE vil gå fremad med 

nyt selvværd. Ude i fremtiden vil handicapverdenen 

blive en del af den menneskelige produktudvikling 

og billigere for samfundet. For det vil ikke kun blive 

de mennesker, som bærer på skaden, der bliver gjort 

bæredygtige og sparer os penge. Det gælder alle i 

de familier, som i mange år har måttet indsnævre 

livet for at have kræfter til at holde det skadede 

menneske oppe, fysisk som psykisk.  Både forældre 

og søskende vil smide lænkerne og omsider frigøres 

til et ligeværdigt liv.

Tror I mig ikke? Så lad mig som eksempel fortælle 

den historie, jeg kender! Min egen! Jeg fødte i 1966 

en normalt fungerende, ja, fremmelig søn, Tomas. 

Desværre blev han 10 måneder gammel erklæret 

vaccinationsskadet. Efter de nylige coronavac-

cinationer på verdensplan ved vi, at skader, som 

skyldes genetiske årsager, kan ske i få tilfælde. 

Neurologen, der undersøgte Tomas, spurgte mig 

efterfølgende: “Er Tomas kighostevaccineret?”, 

“Ja, selvfølgelig,” sagde jeg. “Så er det det,” sagde 

lægen, “Tomas bliver åndssvag, opgiv ham, få et 

andet barn”. Det var, hvad lægevidenskaben troede 

på det tidspunkt. Det kom til at betyde, at Tomas, nu 

55 år, stadig bærer rundt på en sygejournal, hvor han 

stemples som idiot og u-underviselig. Alt sammen, 

fordi han for folkesundhedens skyld pådrog sig en 

hjernebetændelse, som især ramte hans venstre 

tindingelap. Han mistede evnen til at tale. Fra det 

øjeblik, hvor han blev stemplet idiot, blev han af alle 

magtfulde instanser misdiagnosticeret, misanbragt 

og misbehandlet.

I dag ved vi, at jo hurtigere en neurologisk patient kommer i be-

handling og genoptræning, jo smukkere heler man som menneske. 

Camilla Pedersen, Sanne Salomonsen og jeg er ambassadører for 

Hjerneskadeforeningen. Mange vil vide, at Sanne fik en blodprop 

i hjernen for 14-15 år siden. Men fordi Sanne fik lynhurtig hjælp, 

vil ingen af os andre i dag ane, at hun har været ude for denne 

tragiske ulykke. Sanne er sandelig ”repareret” med mesterhånd. 

Havde min Tomas fået sin hjernebetændelse i dag, ville også han 

have haft mulighed for at kæmpe sig til et genbrug.

Tomas fik et miserabelt institutionsliv. Da han var cirka 14 

år, var han på vej ind i en voldelig adfærd overfor personalet, 

udsprunget af desperation over ikke at kunne udtrykke sig og 

ikke blive aldersvarende talt til. Han var jo født med normale 

åndsevner, han forstod alt, han var vidende. På det tidspunkt 

tvang jeg ham så til at lære at skrive. Efter måneders blodige 

slåskampe for at komme igennem til Tomas i hans psykotiske 

tilstand opnåede jeg til sidst at trænge ind i Tomas’ psyke. Han 

stoppede sin vægring, og vi begyndte at udveksle tanker. Han 

har i dag skriftsprog med mange ord, der skiller mennesket fra det 

dyriske, det udadreagerende. Alligevel vil genoptræningscentret 

Hammel ikke modtage ham til den genoptræning, Tomas aldrig 

modtog. Lægestanden investerer kun i senhjerneskader, ikke i 

en tidligt hjerneskadet som Tomas. Så nul genbrug. Tomas er i 

disse år elev på den livgivende højskole Egmont i Hou, hvor men-

nesker med alle slags handicap mødes med normalfungerende 

kammerater og oplever livet. Tomas’ ambition er at blive digter.  

Tomas vil genbruges! Han skriver:

Jeg padler mig gennem livet i Guds fodspor.

Mestrer ikke at være rolig før jeg er i verden.

Låser istiden ude. Jager mig selv mod solen.

Nobelt er livet ikke. Massivt dolker jeg min idioti.

Tomas Strøbye     ■

Kronikken har været trykt i Kristeligt Dagblad (21.10.21) 

under titlen: Lad os blive bedre til at hjælpe handicappede.

TEKST: LONE HERTZ, SKUESPILLER, FORFATTER OG AMBASSADØR FOR HJERNESKADEFORENINGEN – FOTO: NELLIE MØBERG

Lone Hertz, ambassadør for Hjerneskadeforeningen.
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Allerede i 2014 dokumenterede cand.scient.pol. Finn Amby i sin 

ph.d.-afhandling Målgruppen der forsvandt, at mange mennesker 

med kroniske sygdomme eller varige handicap i årevis befinder 

sig i kontanthjælpssystemet. Han påviste, at ledige med handicap 

som udgangspunkt behandles på lige fod med alle andre ledige 

uden at blive betragtet som en særlig målgruppe. Dermed er de 

en forsvunden målgruppe, som ikke behandles retfærdigt. Først 

i lovgivningen om sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløb og 

førtidspension bliver handicap i et eller andet omfang medtaget 

som et synligt parameter.

MENNESKER MED HANDICAP PARKERES PÅ KONTANTHJÆLP

Reformerne af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, kon-

tanthjælp og refusionssystemet har betydet en ophobning af 

mennesker med langvarige eller kroniske lidelser eller funktions-

nedsættelser i kontanthjælpssystemet. Nogle af dem har befun-

det sig her i 10 og 20, ja, nogle endda i 30 år, i stedet for at få 

forlængede sygedagpenge eller blive afklaret til fleksjob eller 

førtidspension. Som følge af målgruppens skjulthed ved ingen, 

præcis hvor mange det drejer sig om. Ifølge daværende formand 

for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, var omkring 75 

AF LISBETH RIISAGER HENRIKSEN , CAND.MAG. OG FORFATTER

MENNESKER MED HANDICAP 
SKAL IKKE VÆRE PÅ
KONTANTHJÆLP
Mennesker med kroniske sygdomme eller varige handicap er en forsvunden målgruppe i kontant-
hjælpssystemet. Det bør en kommende kontanthjælpsreform adressere og afhjælpe.

Lisbeth Riisager Henriksen
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procent af kontanthjælpsmodtagerne i 2016 vurderet aktivi-

tetsparate, hvilket betyder, at de ikke var parate til at komme i 

arbejde. Samtidig viste en undersøgelse af 1000 kontanthjælps-

sager foretaget af Socialrådgiverforeningen, at helbredet i 90 

procent af sagerne spillede en rolle for, at personerne ikke var 

på arbejdsmarkedet, og at det i 75 procent af disse tilfælde var 

en afgørende grund til, at de ikke arbejdede.

NOGLE ER I 2020 BLEVET AFKLARET TIL FØRTIDSPENSION

Siden den tid er nogle af de syge og dem med handicap på 

kontanthjælp blevet afklaret til andre ydelser, blandt andet 

som følge af, at Jørn Neergaard Larsen i efteråret 2016 blev 

presset til at afsætte ca. 300 mio. kroner til kommunerne til 

dette formål. Det er godt. Andre har i 2020 endelig opnået den 

førtidspension, som de burde have fået for år tilbage. Således 

konkluderer Politiken i en artikel 12. april, at der sidste år blev 

tilkendt flere førtidspensioner om måneden end niveauet inden 

reformens ikrafttrædelse i 2013.

Hvor mange syge og handicappede, der aktuelt befinder sig på 

kontanthjælpsydelser, ved vi ikke. Men vi ved, at det er mange. 

Vi ved, at mange syge befinder sig i årevis i en venteposition 

i ressourceforløb. Og vi ved, at allerede efter seks måneder i 

systemets vold begynder det at nedbryde de sygemeldte, så 

de bliver endnu mere syge. Derfor er det både alvorligt og dybt 

kritisabelt, ja, direkte meningsløst, at jobcentersystemet fasthol-

der sygemeldte mange år på kontanthjælp eller i ressourceforløb 

uden udsigt til afklaring og fremtid.

REGERINGENS SYLTEKRUKKE

Da støttepartierne, Enhedslisten, SF og De Radikale sammen 

med S-regeringen i juni 2019 udarbejdede deres såkaldte for-

ståelsespapir, aftalte de blandt andet, at der skulle nedsættes en 

ydelseskommission. Den skulle komme med anbefalinger til en 

ændring af kontanthjælpssystemet blandt andet med henblik på 

at mindske antallet af børn under den relative fattigdomsgrænse, 

afskaffe kontanthjælpsloftet, afskaffe 225 timers-reglen og 

sikre, at syge ikke skal være på kontanthjælp. Kommisionen blev 

nedsat i december 2019 med et kommissorium om, at den skulle 

komme med udgiftsneutrale forslag til et ændret kontanthjælps-

system. Der var ingen repræsentanter for syge på kontanthjælp 

eller dem, der arbejder i eller er fagligt i berøring med systemet.

På mange måder kan nedsættelsen af en kommission betragtes 

som en syltekrukke, der giver regeringen en undskyldning for 

i en periode ikke at gøre noget ved et politisk ressortområde. 

Ofte vil en regering forsøge at få kommissionen til at komme 

med de forslag, den ikke selv kan komme direkte med og indføre 

selv. Så kan regeringen foregive, at den lytter til eksperter, inden 

den laver politik. Men kommissionen får som regel en meget 

bunden opgave. Man bruger kun kommissionens forslag, hvis de 

er i overensstemmelse med regeringens politiske dagsorden og 

siger, hvad man i forvejen havde tænkt sig.

YDELSESKOMMISSIONEN UDTRYKTE USÆDVANLIG KRITIK

I maj i år fremlagde Ydelseskommissionen sine anbefalinger. 

Den leverer en for den slags kommissioner usædvanligt massiv 

kritik af det nuværende kontanthjælpssystem og den nuværende 

kontanthjælpspolitik. Den kritiserer systemet for at være så 

bureaukratisk og uoverskueligt, at ingen kan finde ud af det. Det 

er tankevækkende og spændende, synes jeg, at kommissionens 

svar på opdraget har været, at den vil ændre hele kontanthjælps-

systemet fra a til z. 

Torben Tranæs, som er formand for kommissionen, antydede på 

et pressemøde, at mange mennesker med sygdom eller handicap 

AF LISBETH RIISAGER HENRIKSEN , CAND.MAG. OG FORFATTER
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i dag befinder sig på kontanthjælp i mange år. Han antydede 

ligeledes, at nogle af dem burde blive afklaret til ydelser som 

fleksjob og førtidspension. Det var i mine øjne noget af det bed-

ste ved kommissionens udmeldinger. For kronisk eller langvarigt 

syge skal da ikke være (mange år) på kontanthjælp! 

Det lignede også en generel kritik af den reform-amok, som 

tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen stod bag 

med reformerne af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og 

kontanthjælp i 2013-14. Den reform-amok fortsatte tidligere 

beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) i 2015-2016 

med nye forringelser af kontanthjælpssystemet. Han indførte 

integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet (et samlet loft for 

offentlige ydelser) og 225 timers-reglen (en regel om, at kon-

tanthjælpsydelser bliver nedsat, hvis man har modtaget hjælp 

i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og man ikke har haft 

mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de 

seneste 12 måneder).

Dog fremgik det også på pressemødet, at mennesker med visse 

psykiske lidelser vil komme til at miste tillæg, såfremt kommis-

sionens anbefalinger bliver fulgt trop. Det er tillæg, som er blevet 

en del af kontanthjælpsordningen som en form for indrømmelse 

af, at der reelt er mange psykisk syge, som slet ikke burde være 

der. Kommissionen vil altså bringe 4.-6.000 børn ud af fattigdom 

ved at lade nogle af de psykisk syge voksne kontanthjælpsmod-

tagere betale. Man omfordeler fattigdommen og den sociale 

ulighed, men ændrer samlet set ikke ved resultatet. Det forslag 

er blandt andet blevet kritiseret stærkt af Lægeforeningens 

formand, Camilla Rathcke. Sårbare unge med psykiske lidelser 

kan ikke honorere arbejdskrav med økonomiske incitamenter, 

men bliver tværtimod endnu mere syge og marginaliserede af 

sådanne krav, fastslår hun.

ET MISFORHOLD MELLEM

ØKONOMISK OG SOCIAL ANSVARLIGHED

Få dage efter Ydelseskommissionens fremlæggelse af sine 

forslag bragte Information en bemærkelsesværdigt skarp kritik 

af regeringens reformpolitik fra Ove Kaj Pedersen, som blandt 

andet er forfatter til den debatskabende bog Konkurrencesta-

ten (2011). Statsministeren og regeringen vil på den ene side 

med en række nye reformer rette op på sociale skævheder, 

men viderefører på den anden side den selvsamme logik, som 

har skabt ulighederne, påpegede han i Informations interview 

med ham. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard svarede 

ligeledes i Information på kritikken, at der ikke må ikke være et 

misforhold mellem økonomisk og social ansvarlighed i de næste 

ti års reformkurs – og at der heller ikke er det. Ove Kaj Pedersens 

markante kritik står dog efter min vurdering uanfægtet tilbage. 

Regeringen har grundlæggende ikke villet gøre op med den 

asociale reformkurs, som Mette Frederiksen iværksatte i sin tid 

som beskæftigelsesminister.

SYGE SKAL IKKE VÆRE PÅ KONTANTHJÆLP

En god reform af kontanthjælpssystemet kan ikke forhandles 

hjem, uden at regeringen og Folketingets partier forholder sig 

direkte til det problem, at mange kommuner bevidst fejlplacerer 

mennesker med varige sygdomme og handicap i kontanthjælps-

systemet frem for i de systemer, der tager hensyn til betyd-

ningen af varige tab af arbejdsevne. Derfor er kommissionens 

anbefalinger, skønt ufuldkomne, en god anledning til på ny at 

konfrontere de ansvarlige reformpolitikere med konsekvenserne 

af deres forringelser af social- og beskæftigelseslovgivningen 

og med den uacceptable mangel på retssikkerhed. 

Jeg håber, at Peter Hummelgaard i forhandlingerne om et nyt 

kontanthjælpssystem vil stræbe efter at skabe et mere socialt 

retfærdigt system. Det er et system, som skelner mellem raske 

og syge, mellem “kan” og “kan ikke”, og som ikke parkerer alvorligt 

syge mennesker i årtier på kontanthjælp. Det er også et system, 

som inden for en kort tidshorisont, for eksempel ét eller to år, 

afklarer syge til andre ydelser, og som respekterer deres hele eller 

delvise funktionsnedsættelser og lægernes vurderinger deraf. 

Et mere socialt retfærdigt system viser tillid til og respekterer 

det enkelte menneske. Det bygger mennesker og samfund op i 

stedet for at bryde individet og dets helbred og handlekraft ned. 

Det misbruger ikke skattemilliarder til meningsløst bureaukrati 

og skadelige aktiviteter, som fører folk længere væk fra arbejds-

markedet, end de er fra starten.

DET VIGTIGSTE ER RESPEKT

FOR HELBRED OG LÆGEERKLÆRINGER

Lad os få et endeligt opgør med den konkurrencestatslogik, 

som bliver ført over for de sygeste og svagest stillede af vores 

medborgere. Lad os få et opgør med det ideologiske synspunkt, 

Mette Frederiksen i et samråd i 2011 fremførte som daværende 

beskæftigelsesminister, hvor hun sagde, at ”… når det handler 

om borgere, der er sygemeldte, så er der én ting, der er vigtigere 

end alt andet, og det er, at dét menneske kommer i arbejde”. 

Nej! Det vigtigste er at sikre de syge og dem med handicap 

respekt for deres sygdomme, handicap, skånehensyn og læge-

erklæringer. Det vigtigste er, at deres behandling i sundheds-

systemet ikke bliver modarbejdet og skadet af foranstaltninger 

i beskæftigelsessystemet, og at de får det så godt som muligt 

helbredsmæssigt.     ■

Lisbeth Riisager Henriksen er cand.mag. og forfatter. Hun 

står bag bogantologierne ”Hvad i alverden er meningen?” og 

”Et liv i andres hænder” og har igennem en årrække deltaget 

i debatten om social- og beskæftigelsespolitikken. Artiklen 

er en forkortet bearbejdning af hendes artikel ”Mennesker 

med handicap skal slet ikke være på kontanthjælp” i POV 

International 4. august 2021.

AF LISBETH RIISAGER HENRIKSEN , CAND.MAG. OG FORFATTER
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Forumteater-metoden egner sig fortrindeligt til at belyse de 

svære situationer og dilemmaer, som ofte opstår mellem hjer-

neskaderamte og nære pårørende. Ved metoden opnår parterne 

gensidig forståelse, så de sammen kan finde nye måder at leve 

sammen på, så de alle trives. Metoden er tidligere brugt i på-

rørendegrupper på Center for Hjerneskade i København. Derfor 

kontaktede vi direktør Frank Humle for at få hans udtalelse om 

fordelene ved metoden. Frank Humle fortalte, at han synes, 

Forumteater er den mest inspirerende og illustrative metode, 

han endnu har oplevet, når vanskelige problemstillinger skal 

vendes i pårørendegrupper. Efter denne udtalelse indbød vi til 

Forumteater for hjerneskaderamte og nære pårørende.

Forumteater blev afviklet med to titler per arrangement af 90 

minutters varighed. De temaer og situationer, vi arbejdede med, 

var følgende:

DEN KORTE LUNTE – OM SKÆLD UD OG HJERNETRÆTHED

Annelise er blevet hjerneskadet efter et stroke. Hendes mand 

Bjarne er nærmeste pårørende. De holder fast i en tradition om at 

købe stort ind om lørdagen. De har netop været i supermarkedet 

og kommer hjem …

NÅR BITTERHEDEN SÅRER

– OM UDBRÆNDTHED OG MOTIVATION

Erik er blevet ramt af hjerneskade. Hans hustru Frida er uvant 

med økonomi Vi besøger ægteparret i stuen i deres hjem …

ENERVERENDE OMSORG – OM SKEMALÆGNING M.M.

Charles er ramt. Hustruen Dorte kommer hjem fra arbejde, og 

Charles har lavet aftensmaden …

NÅR SKAMFULDHEDEN RÅDER

– OG HUMOREN OG ORDENE DRILLER

Gerda er ramt af hjerneskade, Henry er hendes mand. Henry 

sidder over avisen, og Gerda over krydsordet i sit dameblad …

Forløbet var en succes, og deltagerne gav mange positive reak-

tioner efter endt forløb. Jeg ved ikke, hvorvidt metoden kan 

hindre skilsmisser, men det i hvert fald muligt, at den kan være 

med til at øge den gensidige forståelse mellem parterne. Det 

kan muligvis føre til, at et par finder en måde at leve på, som 

begge kan trives med. Vi vil gerne brede metoden ud til en 

større kreds af hjerneskaderamte og pårørende i foreningen 

og vil derfor anbefale andre lokalafdelinger at tilbyde et forløb. 

Forumteater i Vordingborg blev til i samarbejde med Jan Voss 

og Teater NU i Odense.     ■

FORUMTEATER
I VORDINGBORG

 TEKST OG FOTO: INGE MUNKEBO VINTHER, HJERNESKADEFORENINGEN VORDINGBORG

I efteråret 2021 har en gruppe medlemmer i 
Hjerneskadeforeningen Vordingborg deltaget i 
et forumteater-forløb over to aftener.

Nu behøver jeg ikke længere, at bruge tid på at 

forklare, hvorfor jeg har brug for pauser. Efter at 

min søn og svigerdatter har deltaget i Forumteater, 

forstår de hvorfor. – Marie

Jeg har tidligere deltaget i to pårørendegrupper 

over otte mødegange uden at opnå forståelse. Jeg 

deltog så i Forumteater over to gange her i lokal-

afdelingen. Det gav mig den indsigt og forståelse, 

jeg hvad brug for, men har manglet i syv år. – Poul

Det har gjort en stor forskel at deltage i Forumtea-

ter. Det har virkelig givet mig en indsigt, som jeg 

ikke fik i kommunens pårørendegruppe, hvor alt var 

så negativt. Sten og jeg vil anbefale, at Forumteater 

indføres til pårørende og ramte på eksempelvis 

Vejlefjord og i alle landets kommuner. – Else

De fire fantastiske skuespillere fra Teater Nu.
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Ugen på Rhodos bød dagligt på to timers 

træning med vores søde og energifyldte 

underviser Sine Nordbo. Hver formiddag 

dansede vi en time, og hver eftermiddag 

havde vi en times SMART-træning. Det er 

fitness for hjernen og styrker blandt an-

det hukommelsen. Ud over træning med 

Sine kunne vi deltage i mange andre ak-

tiviteter. Hotellet tilbød vandgymnastik, 

yoga og adgang til træningscenter. Der 

var flere dejlige poolområder, hvor vi ba-

dede, solede os, slappede af, spillede spil 

og hyggede os sammen. Ved måltiderne 

havde vi hver dag reserveret tre store 

borde til vores gruppe. Så fik vi snakket 

på kryds og tværs. Aftenerne blev ofte 

brugt ved den populære poolbar med en 

lille drink eller to. Det var super hygge-

ligt. Rhodos’ gamle bydel lå 10 minutters 

kørsel fra hotellet. Der blev shoppet en 

del. Vejret viste sig fra sin bedste side, 

så vi frøs ikke på noget tidspunkt. Det 

har været en skøn uge på Rhodos: sjov, 

varm, lærerig og fuld af dejligt samvær 

med nogle helt fantastiske mennesker. 

Og selvfølgelig også lidt udfordringer, 

når man er 28 vidt forskellige mennesker 

afsted, som har individuelle behov, lider 

af hjernetræthed og skal huske at holde 

pauser og hvile sig. Hele gruppen har 

været fantastisk til at træde til og hjælpe, 

uanset hvilke behov der har været. Flere 

har fået rykket ved deres egne grænser 

og troen på egen formåen. For eksempel 

var der en, som kom i vandet for første 

gang siden sin skade. Det var virkelig dej-

ligt og rørende at være med til at opleve. 

En anden er begyndt til varmtvandsgym-

nastik på Afasiskolen i Valby efter at have 

turdet bade i poolen på Rhodos.

DANSE- OG TRÆNINGS-
FERIE PÅ RHODOS

 TEKST: CHARLOTTE WAHL, PÅRØRENDE – FOTO: KANELLOS PIADITIS

28 personer fra Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn tog i 
slutningen af august sammen til Rhodos i Grækenland på danse- 
og træningsferie

     ■
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I 2009 ratificerede Danmark ellers FN´s Handicapkonvention. 

Det kunne man tro, var et signal om, at man ønskede at leve op 

til den retsligt bindende konvention, vi har underskrevet, men 

siden da er der ikke sket meget. En ratificering rækker åbenbart 

kun til, at politikere og andre i deres skåltaler kan sole sig i, at 

Danmark selvfølgelig giver sin opbakning til den internationale 

konvention. Men en ratificering er ikke nok, “kun handling, skaber 

forvandling”, og handling vil i dette tilfælde være, at Handicap-

konventionen bliver inkorporeret i dansk lovgivning. 

Det handler om helt simple menneskerettigheder for alle med 

et handicap. I Danmark er mennesker med handicap ikke ligestil-

let med mennesker uden handicap. Her er nogle få eksempler:

• Flere end et par tusinde borgere er afskåret fra at kunne 

stemme ved valg til Folketinget på grund af deres handicap.

• Fem ud af seks danske trafikselskaber vil ikke hjælpe men-

nesker med fysiske handicap ombord på de almindelige busser.

• En tredjedel af alle ofre for vold og seksuelle overgreb har et 

kognitivt eller psykisk handicap.

• Kun 58 % af borgere med handicap er i arbejde, mens det for 

borgere uden handicap er 84 %.

Handicapkonventionen er en menneskerettighedskonvention 

målrettet personer, som har et handicap. Ved at gøre konven-

tionen til en del af dansk lovgivning reducerer – eller måske 

endda fjerner – man den udbredte opfattelse af, at de enkelte 

kommuner, regioner og styrelser selv kan fortolke helt almindelige 

menneskerettigheder for gruppen af mennesker med handicap.

Så sent som i maj måned i år blev sagen diskuteret i Folketinget 

– og et lovforslag faldt med et brag, fordi flertallet ikke ønskede 

at gøre Handicapkonventionen til en lov.

Danmark vil derfor fortsat få skarp kritik af FN, af Institut for 

Menneskerettigheder og fra patient- og pårørendeorganisationer 

som Hjerneskadeforeningen. Vi kan ikke være bekendt at lade 

hånt om simple menneskerettigheder og ikke lade dem gælde, 

blot fordi en person er født med eller har erhvervet et handicap 

senere i livet.     ■

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside kan man blandt 

andet læse følgende om FN’s Handicapkonvention:

“Formålet med handicapkonventionen er at sikre, at per-

soner med handicap kan få fuldt udbytte af menneskeret-

tighederne og de fundamentale frihedsrettigheder samt 

at fremme respekten og værdigheden hos personer med 

handicap.”

“Danmarks tiltrædelse af tillægsprotokollen til handicap-

konventionen giver mulighed for, at mennesker med han-

dicap og andre borgere kan klage til FN’s Handicapkomite 

over eventuelle krænkelser af konventionen, når sagen er 

endeligt afgjort nationalt.”

“Folketinget har udpeget Institut for Menneskerettigheder 

til at fremme og overvåge gennemførslen af FN’s Handi-

capkonvention i Danmark. Derudover er Danmark, i lighed 

med alle andre lande, der har tilsluttet sig konventionen, 

forpligtet til hvert femte år at afrapportere til FN’s Handi-

capkomite om arbejdet med at implementere konventionen.

Handicapkonventionen er ikke bare en del af grundlaget for 

regeringens indsatser på handicapområdet. Principperne i 

konventionen har også betydning for kommunernes arbejde 

på handicapområdet.”

DIREKTØRENS KLUMME - TEKST: MORTEN LORENZEN, HJERNESKADEFORENINGEN

DIREKTØRENS KLUMME:

HVORFOR ER  HANDICAP-
KONVENTIONEN IKKE EN
DEL AF DANSK LOVGIVNING?
At Folketinget ikke vil sikre retssikkerheden for mennesker med handicap er ufatteligt. Stort set alle 
politikere på Christiansborg erkender, at vi har en udtalt retsUsikkerhed for handicappede i Danmark, 
men på trods af det, er det tilsyneladende umuligt at skabe flertal i Folketinget for at gøre FN’s Han-
dicapkonvention til Dansk lov.
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Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 øgede voldsomt 

presset på mennesker med handicap og deres ret til et værdigt 

liv. Kritikken af lovforslaget var allerede dengang massiv og 

viste sig i utallige høringssvar. Utallige er også antallet af hen-

vendelser, samråd, høringer m.m., hvori handicaprepræsentan-

ter, patientforeninger, enkeltpersoner, politikere, pårørende og 

faglige repræsentanter gennem årene efterfølgende har forsøgt 

at gøre skiftende ministre opmærksomme på de kritiske forhold 

i lovgivningen og den grænsesøgende forvaltning af den. Og 

utallige er de nyhedsindslag og debatartikler, som har påpeget 

uretfærdigheder, absurditeter, diskrimination, uligebehandling, 

psykisk tortur, sygdomsskabelse og afvikling af arbejdsevne 

som konsekvenser. Uanset kritikken og emnet var svaret fra 

skiftende ministre det samme: ingen handling.

Jeg gjorde 6. august i år i et brev til beskæftigelsesminister Peter 

Hummelgaard Thomsen (S), socialminister Astrid Krag (S), be-

skæftigelsesordførerne samt Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

endnu engang opmærksom på, at jeg ikke mener, loven lever op 

til forpligtelserne ifølge Handicapkonventionen. Dette indlæg er 

en forkortet og bearbejdet udgave af mit brev. 

REFORMEN AF FØRTIDSPENSION 
OG FLEKSJOB LEVER IKKE OP TIL 
HANDICAPKONVENTIONEN

TEKST: LISBETH RIISAGER HENRIKSEN, CAND.MAG. OG FORFATTER

Mette Frederiksens ni år gamle reformlovgivning om førtidspension og fleksjob samt kommuners 
forvaltning af den er uværdig og lever ikke op til Handicapkonventionen. Regeringen bør lempe 
loven gennemgribende og forbedre retssikkerheden for mennesker med handicap.

Lisbeth Riisager Henriksen
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HANDICAPKONVENTIONEN

Mennesker med handicap er ikke direkte nævnt i FN’s Verdens-

erklæring af 1948 om menneskerettigheder. Da usynlige ret-

tigheder  har svært ved at blive hævdet, var der altså et behov 

for, at rettighederne blev skrevet ned i en retligt bindende form, 

så mennesker med handicap ikke skulle klare sig med at appel-

lere til gode viljer. 

Konventionen har to hovedbudskaber: 1. Alle menneskerettig-

heder gælder også for mennesker med handicap. 2. Enhver form 

for diskrimination på grund af handicap er forbudt.

Konventionen er baseret på otte bærende principper: værdighed, 

selvbestemmelse, ikke-diskrimination, inklusion, respekt for 

forskellighed, lige muligheder, tilgængelighed, ligestilling mellem 

mænd og kvinder samt respekt for de udviklingsmuligheder, som 

ethvert barn med handicap har. Disse principper er i overens-

stemmelse med de fire hovedprincipper i den officielle danske 

handicappolitik: kompensation, ligebehandling, solidaritet og 

sektoransvarlighed.

Konventionen er en gyldig retskilde, også selvom Danmark ikke 

har inkorporeret den i dansk lov. Alle offentlige myndigheder skal 

overholde den i alt, hvad de gør, og den skal iagttages ved ny 

lovgivning. Den forpligter staten til at rådføre sig med og aktivt 

involvere personer med handicap i forbindelse med udvikling og 

gennemførelse af lovgivning, politikker og beslutningsprocesser. 

Den forpligter også staten til at beskytte udsatte grupper særligt 

i økonomiske krisetider. Derfor skal staten inden lovændringer 

med konsekvenser for mennesker med handicap foretage en 

helhedsvurdering af, hvordan disse vil være stillet efter gen-

nemførelse heraf. Konventionen forpligter også staten til at 

ændre eller afskaffe lovgivning, der indebærer diskrimination, 

samt at anvende de maksimale ressourcer, der er til rådighed 

i samfundet, for at virkeliggøre rettighederne i konventionen.

INGEN REPRÆSENTANTER OG INGEN HELHEDSVURDERING 

Regeringen rådførte sig i lovgivningsprocessen i 2012 ikke med 

repræsentanter for handicapområdet. Den massive kritik og alle 

de gode råd i de usædvanligt mange høringssvar blev siddet 

overhørig. Regeringen gjorde med reformen op med tanken om 

at bruge de maksimale ressourcer til at nå målet i konventionen. 

Mig bekendt foretog regeringen heller ingen helhedsvurdering af, 

hvordan målgruppen ville blive stillet. Tværtimod bærer den præg 

af at være et eksperiment, hvis hovedsigte er milliardbesparelser.

RESPEKT FOR MENNESKELIG

VÆRDIGHED KRÆVER IDENTIFIKATION

De billeder, som blandt andet politikere og medier skaber og 

formidler af borgere med handicap, er med til at bestemme, om 

andre kan identificere sig med dem. Derfor pålægger konventio-

nen den enkelte deltagerstat en direkte forpligtelse til at fremme 

en positiv holdning til personer med handicap, herunder respekt 

for deres værdighed, og til at bekæmpe negative stereotyper, 

fordomme og skadelig praksis. Den forpligtelse levede daværende 

beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ikke op til, da reformen 

skulle sælges. Hun fremkom eksempelvis med det nedværdigende 

udsagn i Avisen 14. december 2012, at ansatte i fleksjob er ”sikret 

en rimelig indtægt, da de som minimum er sikret en indtægt på 

cirka 200.000 kroner” årligt før skat. Her blev sendt et kraftigt 

signal om, at fleksjobbere, uanset de samme parametre, hidtil 

havde været forkælede og nu burde være taknemmelige for, at 

de overhovedet ville kunne få et fleksjob.

KONVENTIONEN FORPLIGTER STATEN TIL

AT SKABE INKLUDERENDE ARBEJDSMARKED

For så vidt angår arbejde og beskæftigelse, forklarede davæ-

rende specialkonsulent Dennis Toft Sørensen fra Institut for 

Menneskerettigheder i november 2012 i en henvendelse til 

Beskæftigelsesministeriet de forpligtelser, konventionen pålagde 

staten, således:

”FN’s handicapkonvention forpligter de ratificerende stater til 

at fremme lige muligheder, inklusion, tilgængelighed til og ef-

fektiv deltagelse i alle dele af samfundslivet for personer med 

handicap. Det følger således af konventionen generelt, og af 

artikel 27 specifikt, at der er pligt til at skabe et inkluderende 

arbejdsmarked. Dette skal derfor være hovedformålet med en 

arbejdsmarkedspolitik, som sigter på at fremme beskæftigelsen 

for personer med handicap. Et inkluderende arbejdsmarked er 

et arbejdsmarked, hvor den generelle lovgivning og regulering 

af arbejdsmarkedet sikrer lige muligheder for personer, som 

har en nedsat arbejdsevne på grund af handicap. Personer med 

handicap skal således sikres retfærdige og gunstige arbejdsvilkår 

på lige fod med andre, som giver lige muligheder for at opnå 

beskæftigelse og for at forblive på det ordinære arbejdsmarked. 

Endvidere skal personer med handicap sikres samme vederlag 

for arbejde af samme værdi.”

DISKRIMINEREDE OG EKSKLUDEREDE FLEKSJOBBERE

Under den tidligere fleksjobordning fulgte aflønningen overens-

komsterne. Reformen har betydet, at personer, som nu ansættes 

i et fleksjob, ikke længere aflønnes som fuldtidsarbejdstagere. 

Fleksjobbere er altså gået fra at være ligeværdige lønmodtagere 

til både at være uligeværdige b-arbejdstagere og permanente 

sociale klienter i det offentlige system. Det er en ydmygelse 

og en devaluering af dem og deres værdi på arbejdsmarkedet.

Forligspartierne skrev fleksjobbernes krav på faglig hjælp fra 

fagbevægelsen i forbindelse med ansættelse helt ud af fleksjob-

ordningen, herunder retten til overenskomstmæssig løn. Desuden 

indførte de det nye begreb ‘arbejdsintensitet’. Det betyder, 

at fleksjobbere, som nogle af de eneste på arbejdsmarkedet, 

skal effektivitetsvurderes forud for en ansættelse. Det giver 

arbejdsgivere mulighed for at afvige fra overenskomsterne med 
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udgangspunkt i en af arbejdsgiver og kommune skønnet vurdering 

af personens grad af handicap. Fleksjobbere skal nu selv forhandle 

løn- og ansættelsesforhold, og de er langt hen ad vejen prisgivet 

den enkelte sagsbehandler og arbejdsgiver i lønfastsættelsen. 

Fleksløntilskuddet følger (heller) ikke gældende overenskomster, 

men består af maks. 98 procent af dagpengesatsen.

Reformen afskaffede endvidere fastholdelsesfleksjobbet – dét 

fleksjob, der kunne etableres på den arbejdsplads, hvor en ar-

bejdstager arbejdede, inden han/hun fik varige funktionsned-

sættelser. Dette stod ellers før reformen for cirka halvdelen 

af fleksjobbene. Derfor er mange visiterede endt langvarigt 

på ledighedsydelse eller kontanthjælp. Reformordningen har 

desuden medført en voldsom uvished for både arbejdstager og 

arbejdsgiver, fordi den opererer med midlertidige fleksjob frem 

til arbejdstagerens fyldte 40 års-alder. Med reformen blev det 

meget svært overhovedet at blive godkendt til eller forlænget 

i et fleksjob. Endelig blev vilkårene for selvstændige fleksjob-

bere forringede i en grad, så det i praksis er næsten umuligt for 

mennesker med nedsat arbejdsevne at etablere sig som sådan. 

Der er stort set heller ikke truffet foranstaltninger til at fremme 

beskæftigelsen af personer med handicap.

Reformen gjorde op med de handicappolitiske principper om 

ligebehandling og kompensation samt med solidaritetsprincippet. 

Det er ikke længere de bredeste skuldre, der skal bære mest. Disse 

reduktioner af rettigheder er i strid med Handicapkonventionen. 

Alt i alt er det min vurdering, at reformen af fleksjob har betydet 

diskrimination i alle forhold vedrørende beskæftigelsen af men-

nesker med handicap. Den har forringet arbejds- og lønvilkårene 

i retning af det uretfærdige og ugunstige. Den har gjort op med 

retten til at udøve arbejdstager- og fagforeningsrettigheder på 

lige fod med andre og forringet beskæftigelses- og karrieremu-

ligheder. Den har ekskluderet fleksjobberne fra det fællesskab, 

som den selv påstod at ville inkludere dem i (Mette Frederiksen 

italesatte reformen under navnet "En del af fællesskabet").

RESSOURCEFORLØB FORHALEDE FØRTIDSPENSIONEN

Med reformen indførtes også ressourceforløbet som en forud-

sætning for tilkendelse af førtidspension bortset fra i ”åbenlyse” 

tilfælde. Det var en absurditet, der blev præsenteret som ”en 

tidlig, helhedsorienteret indsats”. I realiteten bliver forløbet sat i 

gang, når alt andet vedrørende arbejdsevne allerede er afprøvet 

uden held. Selv for personer med varigt meget nedsat eller ikke-

eksisterende arbejdsevne blev det meget svært at få tilkendt 

førtidspension. I årene 2013-2014 foretog beskæftigelsesmini-

steren endog ulovlig målstyring af, hvor få nye førtidspensioner 

kommunerne måtte tilkende. Målstyringen betød en voldsom 

opbremsning. I de første år fik kun omkring halvt så mange per-

soner tilkendt førtidspension som i årene inden reformen. Først 

i 2020 er antallet af nytilkendelser af førtidspension nået op på 

niveauet fra før reformen. Det skal ses som udtryk for, at kom-

munerne ikke kunne strække ressourceforløbene længere, skrev 

Politiken 12. april, hvor jeg også medvirkede med min vurdering.

Med indførelsen af ressourceforløb og forhalingen af tilkendelse 

af førtidspension skabtes et monster af uvished, ventetid og 

absurditet, som de syge i årevis parkeres i uden mulighed for 

at flytte sig ud af stedet. Reformen har for mange sygemeldte 

betydet manglende fremtidsperspektiv og håb, oplevelse af 

uretfærdighed – og politisk disrespekt for sygdomsrealitet, tid 

og liv. At bringe nogen i en sådan tilstand er sammenligneligt 

med tortur.

Det fremgik klart af Psykiatrifonden og Sinds store sociologiske 

undersøgelse af sygemeldtes møder med jobcenteret i 2019, at 

jo længere tid ud over et halvt år, de sygemeldte bliver holdt 

i systemet, jo mere syge bliver de. Nogle endda så syge, at de 

overvejer selvmord. Det er meget alvorlige konklusioner.

Peter Hummelgaard har i svar til Beskæftigelsesudvalget 2019 

selv løftet sløret for, at der er en betydelig overdødelighed 

blandt borgere i ressourceforløb og efter tilkendt førtidspension. 

TEKST: LISBETH RIISAGER HENRIKSEN, CAND.MAG. OG FORFATTER

Lisbeth Riisager Henriksen står bag bogantologierne 

”Hvad i alverden er meningen?” og ”Et liv i andres hænder”.

“Hvad i alverden er meningen” er udgivet i 2011 og er en antologi om at 

leve med kronisk sygdom og handicap. Bogen er i to dele. Første del

handler om nogle af de almene eksistentielle problemstillinger og

overvejelser, som kronisk sygdom og handicap kan medføre.

Anden del sætter ord på nogle af de religiøse spørgsmål og

overvejelser, som livet med sygdom og handicap kan afføde.

“Et liv i andres hænder” er udgivet i 2014 og er en antologi om den

afhængighed af det omgivende samfund, som følger med et liv med 

handicap eller alvorlig sygdom. Bidragene er skrevet af mennesker,

der er engageret professionelt eller på frivillig basis i problematikken.
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Således døde 334 ud af 39.680 borgere fra 1. januar 2013 til 

30. april 2019 i ressourceforløb eller senest fem uger efter 

afslutningen af det. I samme periode afgik 1.950 ud af 51.030 

borgere ved døden i løbet af de første seks måneder efter til-

kendt pension. Det svarer til henholdsvis 0,8 og 3,8 procent. 

Til sammenligning var den generelle dødelighed i 2018 for 

danskere mellem 18 og 64 år ifølge Dansk Statistik 0,23 procent. 

Det er uværdigt og umenneskeligt, at personer, der er så syge, 

at de dør af det, skal tilbringe deres sidste måneder og dage i 

en sådan beskæftigelsesindsats. Heller ikke her lever loven og 

forvaltningen af den op til forpligtelserne i henhold til Handicap-

konventionen.

DÉT BØR REGERINGEN GØRE

FOR AT LEVE OP TIL HANDICAPKONVENTIONEN

Det er kun små politiske magtmennesker uden skam i livet, der 

efter at være blevet forelagt utallige eksempler på uretten og 

umenneskeligheden, fortsat kan tillade, at titusindvis af menne-

sker med handicap bliver diskrimineret i fleksjob eller mishandlet 

i jobcenterforløb i årevis. Nu må det være sidste udkald for Peter 

Hummelgaard, Astrid Krag og Mette Frederiksen til at vise et 

menneskeligt ansigt og få gjort op med umenneskelighed i 

lovgivningen om og forvaltningen af dette område.

For at leve op til forpligtelserne bør regeringen som minimum 

gennemføre følgende konkrete, gennemgribende lempelser af 

lovgivningen:

1. Snitfladerne mellem førtidspension, ressourceforløb, minifleks-

job og fleksjob skal tydeliggøres. Herunder skal kriterierne for 

tilkendelse af førtidspension lempes og præciseres, og minifleks-

jobordningen skal gøres frivillig. Den tidligere grænse på maks. 

12 timers ugentlig arbejdsevne vil være en retfærdig grænse at 

drage for, hvem der skal tilkendes ret til førtidspension.

2. Ressourceforløb som kategori skal forkastes.

3. Sagsbehandlingen før afklaring til fleksjob eller førtidspension 

skal tidsbegrænses til maks. to år, og afklaringen af arbejdsevne 

og forsørgelsesgrundlag skal ske med inddragelse af og respekt 

for lægefaglige vurderinger, så der bliver et positivt samspil mel-

lem behandlingen af borgeren i sundhedssystemet og i social- og 

beskæftigelsessystemet.

4. Systemet til behandling af sager og visitation til ydelser 

skal ændres gennemgribende, måske til den måde, man gjorde 

det før 2012-reformen. Den nuværende konstellation med et 

rehabiliteringsteam og et pensionsnævn fungerer ikke. Dels er 

det for mange borgere angstprovokerende at møde så mange 

nye mennesker med direkte indflydelse på deres liv. Dels er 

fagligheden i sagsbehandlingen i mange tilfælde langt fra god 

nok, og de akter, som teamet får at se, kan være mangelfulde til 

skade for borgeren. Dels er det en tidsforhalende, bureaukratisk 

proces, hvor et pensionsnævn, som ikke har mødt borgeren, træf-

fer afgørelsen – ofte med mere skelen til kommunens budgetter 

end til lov og ret.

5. Den ydelse, som den sygemeldte skal tilbydes under afklarings-

perioden, skal hæves til som minimum ledighedsydelsens niveau.

6. Den kombinerede løn- og ydelsesmodel for fleksjobbere skal 

tilbagerulles til en ren lønmodtagermodel, hvor arbejdsgiveren 

betaler fleksjobber fuld løn, og kommunen giver arbejdspladsen 

tilskud. Herunder skal produktivitetsaflønningen tilbagerulles, 

og pensionsefterslæbet rettes op.

7. Fastholdelsesfleksjobbet skal genindføres.

8. Midlertidige fleksjobvisitationer skal erstattes med fast visi-

tation én gang for alle.

9. Fleksjobordningen for selvstændige skal lempes.

Derudover kræves gennemgribende initiativer til at genoprette 

borgernes retssikkerhed i kommunerne.     ■

Denne artikel er en sammenskrivning og forkortelse af to 

sammenhængende indlæg, "Mennesker med handicap presses 

på retten til et værdigt liv" og "Reformen af førtidspension 

og fleksjob lever ikke op til Handicapkonventionen", i POV 

International 18. august og 1. september 2021.

TEKST: LISBETH RIISAGER HENRIKSEN, CAND.MAG. OG FORFATTER

HANDICAPKONVENTIONENS DEFINITION

AF PERSONER MED HANDICAP:

”Personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel 

eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med 

forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at 

deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”
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JOBCENTRENE ER IKKE 
FOR SARTE SJÆLE – OG 
SLET IKKE FOR DE SYGE

Jeg får flere og flere henvendelser fra pårørende, som hjælper 

deres kære, der er alt for syge til selv at håndtere jobcentrenes 

krav. Og det er bestemt heller ikke for sarte sjæle. Selv meget 

ressourcestærke pårørende ender med at bukke under for jobcen-

trets dokumentationskrav og pres – eller er meget tæt på. Det 

er Oles sag endnu et eksempel på.

Ole, 55 år, bosat i Herning og virksomhedsejer gennem 30 år, 

var ude for en ulykke i 2011, hvor han pådrog sig et alvorligt 

hovedtraume. På baggrund af traumet blev han i 2013 indstil-

let til tilskud til selvstændige erhvervsdrivende på 16 timer om 

ugen. Men Ole formåede aldrig at udfylde og indsende diverse 

papirer, og tilskuddet faldt bort.

Ole drev sin virksomhed videre på trods – men også på bekostning 

af sit sociale liv og fritid. Virksomheden var, som for de fleste 

selvstændige, hans et og alt, hvor en 37 timers arbejdsuge 

slet ikke eksisterer. Derfor gjorde Ole alt for at køre den videre 

– selvom han slet ikke var i stand til det på grund af sit hoved-

traume. Hverken Ole eller virksomheden blev nogensinde den 

samme igen som før 2011. Det resulterede i, at en ellers sund 

virksomhed, med en omsætning for millioner, nu var vendt til en 

underskudsforretning. I 2018 måtte Ole kapitulere og sygemelde 

sig igen pga. af senfølger og forværring efter hovedtraumet i 

2011 samt en tilkommet diskusprolaps.

Under sin sygemelding blev han i 2019 ydermere ramt af en 

blodprop i hjernen. I den forbindelse blev det også dokumenteret, 

at han tidligere havde haft flere små blødninger i hjernen. Ole fik 

bevilliget en PA (personlig assistance) til hjælp i virksomheden, og 

han kom forholdsvis hurtigt tilbage i virksomheden som delvist 

sygemeldt på 18 timer.

I maj 2020 kontaktede Oles søster mig. Hun havde brug for 

hjælp – til at hjælpe sin bror med en partshøring vedrørende 

nedsættelse af sygedagpenge. Jobcentret mente pludselig, at 

Ole ikke havde arbejdet 37 timer før sin sygemelding men kun 

18 timer. Han var altså ifølge kommunen ikke berettiget til fuld 

sygedagpenge. Kommunen påtænkte afgørelse om at nedsætte 

sygedagpengene med tilbagevirkende kraft fra 2018.

Jeg rådgav i forhold til den nødvendige dokumentation, men 

KUN ved søsterens hjælp kunne Ole tilvejebringe de afgørende 

oplysninger, som fastslog, at han havde arbejdet 37 timer. 

Jobcentret droppede herefter sagen.

TEKST OG FOTO: MARIANNE STEIN, FORFATTER, DEBATTØR OG PRIVATPRAKTISERENDE SOCIALRÅDGIVER
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Oles problemer var dog langt mere omfattende, end familien 

havde været bevidst om. For han havde været god til skjule de 

efterhånden meget eskalerende helbredsproblemer. Ole var 

overhovedet ikke i stand til at arbejde de 18 timer om ugen, der 

fremgik af aftalen for tilbagevenden til ordinær beskæftigelse. 

Opgaverne i virksomheden blev kun klaret ved andres hjælp, 

eller fordi de var rutiner. Og selv de rutineprægede opgaver 

var begyndt at volde problemer. Desuden skulle han hele tiden 

hvile, og det var i det hele taget svært at få livet til at hænge 

sammen. Hver eneste dag var en overlevelse.

Vi fik et møde med sagsbehandleren, hvorefter der blev igangsat 

en funktionsevnebeskrivelse og en neuropsykologisk undersø-

gelse. Desuden kom der en konsulent ud i virksomheden i forhold 

til en arbejdspladsvurdering. Derudover havde Ole et forløb gen-

nem hjerneskadecentret. Vi havde nu sort på hvidt, at helbred, 

funktionsniveau og dermed også arbejdsevne var betydeligt 

nedsat. I november 2020 blev Ole fuldtidssygemeldt. Det stod 

klart for alle involverede og Ole selv, at han ikke ville kunne vende 

tilbage til sin elskede virksomhed – eller arbejdsmarkedet i det 

hele taget. Virksomheden skulle afvikles.

Rehabiliteringsplanen, det forberedende skema, blev derfor også 

udarbejdet. Sagen blev forelagt rehabiliteringsteamet – uden Oles 

tilstedeværelse (pga. covid-19). Han blev indstillet til en førtids-

pension, og han har nu også efterfølgende modtaget afgørelsen. 

Men havde det ikke været for en meget ressourcestærk søster 

– og en god økonomi der gjorde det muligt at tilkøbe sig ekstern 

rådgivning – så havde Ole ikke klaret sig igennem jobcentret. 

Han havde, med de helbredsproblemer, ganske enkelt ikke været 

i stand til at stå distancen i forhold til jobcentrets dokumenta-

tionskrav – præcis som han heller ikke formåede det i 2013 i 

forbindelse med tilskuddet til selvstændige erhvervsdrivende.

Sagsforløbet i jobcentret har ikke kun været opslidende for Ole. 

Det har også været yderst opslidende for søsteren, fordi det har 

krævet det samme som et fuldtidsarbejde (oveni i et fuldtidsar-

bejde) at bistå sin bror. Derudover har forløbet været stressende, 

uforudsigeligt og utrygt. Det er mere held end forstand, at hun 

ikke selv bukkede under for presset i denne aktuelle sag. Det får 

mig til at stille spørgsmålet, som jeg har gjort så mange gange 

før: Er jobcentret overhovedet for syge mennesker? Mit korte 

svar er nej!     ■

Indlægget er et blogindlæg fra mariannestein.dk, offentlig-

gjort den 7. april 2021.

Marianne Stein udgav i 2020 bogen 

“Sådan én er jeg jo ikke”, som giver 

viden og inspiration til at navigere 

gennem systemet efter en syge-

melding. For nylig udkom den også 

som lydbog. Bogen blev anmeldt i 

apriludgaven af medlemsbladet af vores medlem Stine 

Pedersen, som blandt andet skrev:

“Bogen der klæder læseren ekstremt godt på til mødet 

med systemet. Så godt, at man bliver så irriterende dygtig, 

at man ikke længere kan ignoreres”

Om bogen siger Marianne Stein selv: 

“Jeg har skrevet denne bog dels for at hjælpe dem, der 

har en jobcentersag, til at hjælpe sig selv, dels som en 

overordnet kritik af det system, vi har fået.” 

TEKST OG FOTO: MARIANNE STEIN, FORFATTER, DEBATTØR OG PRIVATPRAKTISERENDE SOCIALRÅDGIVER
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1. Når man er fundet egnet og godkendt til fleksjob, står man ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet og behøver derfor ikke 

være medlem af en a-kasse. 

2. Bliver man arbejdsløs fra et fleksjob, kan man ikke få dagpenge. I stedet kan man få en ledighedsydelse fra kommunen.

3. Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen. Efter fem år skal man have fornyet sin godkendelse.

4. Hvis man på grund af et handicap i et job har brug for arbejdsredskaber eller særlig indretning, som arbejdsgiveren ikke kan sørge 

for, kan man søge om det gennem jobcentret.

5. Hvis man har en langvarig eller kronisk lidelse, der medfører mindst 10 fraværsdage om året, kan man søge om en §56-ordning i 

jobcentret. 

6. Modtager man førtidspension, ændres den automatisk til folkepension måneden efter, man er nået folkepensionsalderen. Ydermere 

bortfalder handicapkompenserende ydelser som fx merudgifter, og man skal herefter søge om helbredstillæg. 

7. Forældrene til et barn med nedsat funktionsevne skal kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de er nødt til at tage fri på 

grund af barnets nedsatte funktionsevne.

8. Kommunen kan ikke dække fravær, som forældre til raske børn på samme alder også har. Det betyder, at de dage hvor et barn med 

funktionsnedsættelse er almindeligt syg, kan forældrene altså ikke få tabt arbejdsfortjeneste til at passe barnet.

9. Man kan ikke få kontanthjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har en formue på over 10.000 kr. pr. person.

10. Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er 

på niveau med SU.     ■

10 HURTIGE FRA SOCIALRÅDGIVERNE
- om fleksjob, kontanthjælp, tabt arbejdsfortjeneste m.m.

Mandag kl. 10.00—12.00
Tirsdag kl. 10.00—13.00
Onsdag kl. 10.00—13.00
Torsdag kl. 10.00—13.00Socialrådgiver

Nina Munch
Socialrådgiver
Marina Normann

Landsdækkende
socialrådgivning
✆ 6038 4119
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Hydrofamilien er Danmarks stør-
ste netværk af hydrocephalus-
interesserede (ramte, pårørende 
og professionelle).

Forum for Hjerneskaderamte Seniorer 
er Hjerneskadeforeningens netværk 
for ramte, som er fyldt 60 år.

KONTAKTINFO HOVEDTROPPERNE:

Hele landet:
Esben Nicolaisen
✆ 4019 1789
ebv-nic@hotmail.com

Fyn:
Lonnie Braagaard
✆ 2020 4080
mail@hjsf-sydfyn.dk

Århus/Østjylland:
Maja Meng
✆ 2989 3904
hovedtropperneaarhus@gmal.com

KONTAKTINFO FYR:

Dorthe Dyhr
dorthedyhr@live.dk 
✆ 2784 7807

Gitte Andersen
gitteandersen117@gmail.com 
✆ 5358 8839

Jan Barner Pedersen
janvimmer@hotmail.com
✆ 2348 4947

Karina Fyhn Ryborg
fyhnryborg@hotmail.com

Kenneth Kinastowski
kenneth@hjerneskadeforeningen.dk
✆ 2812 5818

forum for yngre ramte

Forum for Yngre Ramte er Hjer-
neskadeforeningens netværk for 
hjerneskaderamte i den erhvervs-
aktive alder.

Hovedtropperne er Hjerneskadefor-
eningens ungeafdeling for hjerne-
skaderamte mellem 15 og 35 år.

Alle mennesker har brug for kontakt til nogen, der forstår, hvad man går igennem. Omstændigheder i 
livet kan gøre, at den forståelse kun findes hos mennesker, der har været i en situation, der ligner ens egen. I 
Hjerneskadeforeningens netværksgrupper får du adgang til en enorm videns- og erfaringsbank. I vores online 
netværk på Facebook får du daglig sparring med andre, som genkender det, du beskriver, som svarer på det, 
du spørger om, og som i det hele taget følger med, når du har brug for at læsse af. 

KONTAKTINFO HYDRO:

Hanna Frellesen (mor til HC-ramt)
hannafrellesen@hotmail.com
✆ 3071 1604

Pernille Mikkelsen
(voksen datter til HC-ramt)
pernille-horsens@hotmail.com
✆ 3086 4814

Andrea Skaksen (ung med HC)
andreakoefoed@gmail.com
✆ 2649 9190

Jesper Buur Mikkelsen (IIH-ramt)
jesper@hydrofamilie.dk
✆  2044 0835

Lina Just (HC-ramt)
linajust3@gmail.com
✆ 3172 5359

KONTAKTINFO FOSS:

Marie Klintorp
marie.klintorp@hjerneskadeforeningen.dk
✆ 2988 2502

HYDROFAMILIE

UNGE HJERNER

Unge Hjerner er et tilbud til ramte mellem 15 og 35 år. Tilbuddet er en 

kombination af socialt samvær, erfaringsudveksling og undervisning. 

Gruppen mødes fast hver anden uge i København. 

Kontakt: Stine Harbech stine@ungehjerner.dk

✆ 9282 4004 

JUNIORHJERNER

Er din hjerne gået lidt i stykker? Er du mellem 10-20 år? Så følg Alva og 

Juniorhjerner i appen TikTok eller på www.tiktok.com/@ juniorhjerner? 

Juniorpårørende må også gerne være med. 
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KONTAKTPERSONER UNGE PÅRØRENDE

Du er velkommen til at skrive eller ringe til en af vores fri-

villige kontaktpersoner, hvis du har brug for at snakke med 

nogen om, hvordan det er at være ung, når ens far eller mor 

har fået en hjerneskade.

Iben Nørgaard Molbæk (20 år)

Iben var 8 år, da hendes mor i 2009 blev ramt af to blodprop-

per i hjernen. Iben arbejder som vikar på en skole.

Mail: ibennmol@gmail.com

✆ 6080 1308 (fanges bedst 14.00-18.00 tirsdage og ons-

dage. Du er også velkommen til at sende en sms, så finder 

vi sammen et tidspunkt, der passer) 

Nikita Fjorback (22 år) 

Nikita var 19 år, da hendes far blev ramt af en blodprop i 

hjernen. Nikita studerer i Aalborg.

Mail: nikita.fjorback@yahoo.dk

✆ 2890 0912 (ring i weekend eller efter 16.30 på hverdage) 

Kamilla Kielsgaard (32 år) 

Kamilla var 19 år, da hendes far fik en hjerneblødning. Kamilla 

bor på Fyn og er uddannet audiologopæd.

Mail: kamillakielsgaard@gmail.com (send sms eller læg be-

sked, så finder vi et passende tidspunkt sammen)

Messenger: www.facebook.com/kamilla.kielsgaard 

Sofie Detlefsen (23 år) 

Sofie var 12 år, da hendes far kom ud for en ulykke og blev 

hjerneskadet. Sofie studerer i Odense.

✆ 4222 9077 (send sms eller læg besked, så finder vi et 

passende tidspunkt sammen) 

Find gruppen på Facebook,
anmod om medlemskab,
svar på spørgsmålene
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/…

Forum for senhjerneskadede seniorer (60+ år)

/foss60/ 

Forum for yngre ramte

/forumforyngreramte/

Hjerneskadeforeningen (for alle)

/hjerneskadeforeningen/

Hydrofamilie

/hydrofamilie

Samtalerum for børnefamilier

/familielivoghjerneskade/ 

Samtalerum for os der er/var gift

eller samlevende med en hjerneskade

/partnertilenhjerneskadet/ 

Samtalerum for os med afasi og sprogvanskeligheder

/osmedafasi

Samtalerum for pårørende

til børn og unge med hjerneskade

/paarorendetilbornogungemederhvervethjerneskade/

Unge Hjerner

ungehjerner 

Samtalerum for unge (13-35 år) med en hjerneskade

/ungmedhjerneskade/

Samtalerum for unge (13-30 år)

med en hjerneskadet bror eller søster

/ungmedenhjerneskadetbrorellersoester/

Samtalerum for unge (13-35 år)

med en hjerneskadet forælder

/ungmedhjerneskadetfarellermor/

Samtalerum for voksne børn af en hjerneskadet forælder

/voksenmedenhjerneskadetfarellermor/

Pårørende PenneVEN

PenneVEN-netværket er et tilbud til dig som pårørende om 
at få en nær og personlig kontakt med en anden pårørende, 
som du kan dele stort og småt med.

Info om ansøgning: hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/
medlemstilbud/paaroerende-penneven/

KONTAKTINFO PENNEVEN:
Nina Munch
nina@hjerneskadeforeningen.dk

Susan Søgaard
susan@hjerneskadeforeningen.dk
✆ 6063 4063
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ZANGGER-LEGAT
Som medlem af Hjerneskadeforeningen har du mulighed 

for at søge et legat hos os takket være Zangger Fonden, 

som har givet os en bevilling til at uddele legater til vores 

medlemmer. Du kan fortrinsvis søge om støtte til psykolog-

behandling eller anden aflastning. Beløbet, du søger om, 

kan enten være hele beløbet eller et tilskud. Der uddeles 

typisk støtte i størrelsesordenen 5.000—10.000 kroner. 

BETINGELSER FOR AT SØGE LEGAT

HOS HJERNESKADEFORENINGEN 

• Du kan tidligst søge tilskud/økonomisk støtte efter 1 års 

betalt medlemskab af Hjerneskadeforeningen. 

• Du kan i udgangspunktet kun få tildelt støtte to gange 

fra Zangger Fondens bevilling. 

• Du kan ikke få tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter, 

der er omfattet af offentlig forpligtelse. Søg først din 

kommune. Får du afslag, bedes du vedlægge/vedhæfte 

dette i din ansøgning. 

• Du skal begrunde din ansøgning (for eksempel er dårlig 

økonomi ikke en tilstrækkelig begrundelse). 

• Du kan kun søge til reelle merudgifter, det vil sige ikke 

til kost, lommepenge og lignende. 

• Du kan ikke få støtte til et forløb, du allerede har haft 

eller er gået i gang med. 

• Du har pligt til at oplyse, hvis du får tilskud/økonomisk 

støtte fra anden side, idet der fra Zangger Fonden ikke må 

støttes med et større beløb end de faktiske merudgifter. 

SEND EN BEGRUNDET ANSØGNING TIL DIN

LOKALFORMAND. ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE: 

• kort beskrivelse af sygdom og forløb efter hjerneskaden 

• hvad du søger støtte til, og hvordan det vil aflaste dig 

• hvilket beløb du søger om 

• kort om dine økonomiske forhold 

• om du tidligere har fået støtte fra Hjerneskadeforeningen 

• din kontaktinfo og dit medlemsnummer 

• kopi af afslag fra din kommune om støtte 

• kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT 

• budget, hvor det fremgår, om beløbet dækker det ansøgte 

helt eller delvist 

• eventuelt andre relevante bilag. 

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det 

betyder, at du ikke skal betale skat af et tildelt legat.

Holberg Fenger Invest-legatets formål er at støtte nogle af 

de ting, som ellers kan være uden for rækkevidde, når en i 

familien har fået en hjerneskade. Vi støtter med beløb op 

til 10.000 kroner.

Holberg Fenger Invest-legatet kan fortrinsvist søges til:

• ferierejser (aflastningsferie)

• oplevelser

• opstart af hobbies

• anskaffelse af kæledyr

• etablering af fælles fritidsaktiviteter (for eksempel fisketure

og billedkunst).

SÅDAN ER VORES BETINGELSER

– Du kan tidligst søge legatet efter 1 års betalt medlemskab 

af Hjerneskadeforeningen.

– Du skal begrunde din ansøgning.

– Du kan ikke få støtte til aktiviteter eller andet, der allerede 

er afholdt eller bestilt.

– At du ikke kan få støtte til det ansøgte fra det offentlige 

system.

– At du ikke selv er i stand til at betale for det ansøgte.

Du har pligt til at oplyse, hvis du får tilskud eller økonomisk 

støtte til samme formål fra anden side, idet vi ikke må støtte 

med et større beløb end de faktiske udgifter.

SÅDAN SØGER DU LEGATET

Send en begrundet ansøgning til Hjerneskadeforeningens 

direktør, Morten Lorenzen, på morten@hjerneskadeforenin-

gen.dk, som også kan svare på evt. spørgsmål.

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE:

– en kort beskrivelse af sygdom og forløb, efter hjerneskaden 

er konstateret

– en kort beskrivelse af, hvad legatet skal anvendes til – 

gerne med dokumentation om pris

– en kort beskrivelse af din/jeres økonomiske forhold

– information om du tidligere har modtaget økonomisk støtte 

fra Hjerneskadeforeningen

– dine kontaktinfo og medlemsnummer

– et budget, hvoraf det fremgår, om beløbet dækker det, der 

søges om, helt eller delvist

– eventuelt andet relevant materiale

HOLBERG FENGER
INVEST-LEGATET
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Har du en 
hjerneskade  
eller 
hjernerystelse?
Så få hjælp af vores specialister      
til at komme videre.

Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56A

2300 Kbh. S
Telefon: (+45) 36 32 90 06

kontakt@cfh.ku.dk

Få mere 
at vide

Region Midtjyllands  
tilbud til voksne med  
erhvervet hjerneskade

· Dagtilbud, døgntilbud og  
rehabiliteringsforløb

· Rådgivning, supervision og  
læringsforløb til fagprofessionelle 
indenfor hjerneskadeområdet

soh.rm.dk

Specialområde  
Hjerneskade

Engtoften 5A
DK-8260 Viby J
Tlf.: 7847 7400

soh@ps.rm.dk 
www.soh.rm.dk

Find os også på:

 

Bjørn J (montør):
Jeg fik en alvorlig rygskade ved en trafikulykke, 
mens jeg var på arbejde, og jeg kan ikke længere arbejde 
på fuld tid.
Skaden blev først afvist som arbejdsskade, fordi man 
påstod, at den slags rygskader ikke kan komme ved 
trafikulykker.
STORE TORV Erstatningsadvokater anlagde retssag og 
Ankestyrelsens advokat gav straks op. Så nu er min 
rygskade anerkendt, og jeg har fået erstatning og venter 
på mere.
 

Jakob B (VVS’er):
STORE TORV Erstatningsadvokater skaffede mig 3 
millioner skattefrit efter en meget alvorlig arbejdsskade 
i 2008. Min fagforening og deres advokat kørte sagen 
de første år og skaffede mig 2 millioner. Herefter sagde 
fagforeningen og deres advokat, at der ikke var mere 
at komme efter og de lukkede sagen. Jeg kontaktede i 
stedet STORE TORV Erstatningsadvokater. Fagforeningen 
blev ret ubehagelig, da jeg valgte ny advokat, men efter 5 
års kamp har STORE TORV Erstatningsadvokater skaffet 
mig yderligere 3 millioner skattefrit.

VORES KLIENTER SIGER:

ER DU KOMMET TIL SKADE?
SKAFFER VI ERSTATNING!

Kontakt os for en gratis og uforpligtende vurdering!

HOS OS FÅR DU:

• Landets mest erfarne 
erstatningskontor 
– eksisteret i mere  
end 30 år

• Ingen erstatning  
– ingen regning

• Vi repræsenterer kun  
de skadelidte

• Vi er landsdækkende!

STORE TORV 
erstatningsadvokater.dk

STORE TORV 16
8000 AARHUS C

LOTTE ANKJÆR (L)
LISELOTTE MIKKELSEN (L)
NINA GEJLSBJERG LARSEN

Skilt ved gaden_450x260mm.indd   1 31/03/2017   10.33

Store Torv 16 · 8000 Aarhus C
Tlf. +45 86 13 01 44
www.storetorv-erstatningsadvokater.dk

Kongevejen 256 • 2830 Virum • Tlf. 4511 5100 
hjernecenter@regionh.dk • www.hjerneskadecentervirum.dk

Hjerneskadecenter Virum tilbyder højt specialiseret, 
tværfaglig neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet 
hjerneskade. Målgruppen er børn og unge op til 25 år, der har 

pådraget sig en hjerneskade efter ulykke eller sygdom.

Vi arbejder helhedsorienteret omkring barnet/den unge og 
yder også støtte til forældre, søskende og øvrige pårørende, 

afhængig af deres individuelle behov.



Lær nye teknikker og afprøv hjælpemidler 
på Kommunikationscentret - Region 
Hovedstaden.

Læs mere på www.komcentret.dk 
eller kontakt os på 45 11 46 00.

Hjælp til selvhjælp, hvis du har svært 
ved at se, høre, tale, huske eller læse.

Gelskovvej 10 • 5750 Ringe • Tlf. 22 88 66 24
mail@gelskovgods.com • www.gelskovgods.dk

– Er du på udkig efter et helt særligt sted? – 

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

Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede 
voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder 

også mennesker med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, 
der støtter borgeren i at leve et selvstændigt og aktivt liv ud fra 

egne ønsker og resurser. 

Aulum, Aarhus, Odense, København, Aalborg

Tlf. 97 87 58 00
boel-akupunktur.com

Kontakt os for at høre om din genoptræning kan gå hurtigere

WHITE STARS

White Stars spiller som udgangspunkt kun eget materiale - 
med undtagelse af ganske få kopinumre - alle tekster er på 
dansk og musikalsk en blanding af pop, rock og en anelse 
hiphop.

Alle tekster er skrevet af et af klubmedlemmerne - den stør-
ste del af musikken er komponeret af samme medlem - til 
nogle kompositioner har der været deltagelse af musiklærer 
og til andre numre deltagelse fra andre medlemmer.

Vi er 7 medlemmer i bandet hvoraf to er personale - en 
musiklærer og en socialpædagog.

Hvidovre Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Voksenhandicap
Bofællesskabet Holmelundsvej
Holmelundsvej 7, 2650 Hvidovre
Telefon 3635 1817
lax@hvidovre.dk
holmelundsvejaldreboliger@hvidovre.dk

Advokat Peter Berg
Gammel Kongevej 1 · 1610 København V

Tlf. 33 78 59 00
Email: pb@advokatberg.dk
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LIGE NU FÅR VI 30 % EKSTRA
Du kan støtte Hjerneskadeforeningen, hver gang du tanker benzin eller diesel hos OK. Som 

følge af covid-19-situationen, som har været hård ved klubber og foreninger, har OK valgt 

at lægge 30 % oveni støtten. For at støtte skal du registrere hos OK, at det er Hjerneska-

deforeningen, du ønsker at støtte. Det gælder uanset, om du betaler med et OK Benzinkort 

eller betaler med dit Dankort i OK’s Tank & betal-app.

HVIS VI ER MANGE, KAN VI HJÆLPE FLERE 

Det kan altså godt blive til noget, hvis vi er mange. Så du kan også opfordre dine venner og 

familie til at tænke på os, når de tanker hos OK. Det er nemlig penge, som kan hjælpe os 

med at støtte, rådgive og lave aktiviteter for hjerneskaderamte familier. 

SÅDAN KOMMER DU I GANG 

På OK’s hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med at støtte forenin-

gen: www.bit.ly/3HBlbCC

TEST DIN VIDEN OM HANDICAPKONVENTIONEN

Vi har lavet en lille konventionsquiz. Når du deltager, får du samtidig mulighed for at 

vinde en solsikkesnor med foreningens logo + et solsikkekort efter eget valg.

Deltag her: game.scratcher.io/handicapkonvention




