
www.spastikerforeningen.dk

Når udfordringerne 
bliver for store!

Tema om forældrestress

Reformarbejde med serviceloven for voksne
Team Tvilling hædret igen
Racerunning - en sport for alle aldre

NR.3 JUNI 2016 ÅRGANG 66

s   astikeren





3

 – god læsning!

Bliv klogere med Spastikerforeningen.
Mange gode kursusmuligheder – læs side 26-27.

10

28

32

spastikeren 3/2016

Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 66 nr. 3/2016  •  Protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte· Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 

Taastrup, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk  •  Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, 

Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ)  •  Annoncer: Agerbakken 21, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87, email: info@spastikeren.dk  •  Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 

18 70  •  Tryk:  Scanprint A/S, tlf. 87 33 66 99  •  Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om 

året. Udgives også elektronisk.   Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke 

nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale  •  Forsidefoto: Hyg-

gestund på Stenbjergård Rideskole – f.v. Camilla, Oliver, Laura og Dicte  •  Foto: Frands Havaleschka

18

Leder: Håb om bedre inklusion ..................  4

Vellykket venskabsweekend ......................  5

Viden om ....................................................  6

Reform af serviceloven for voksne ............  8

Team Tvilling hædret igen ..........................  10

Løbsdeltagelse blev en øjenåbner .............  11

Nyt fra sekretariatet ..................................  13

Fokus på tidlig tværfaglig indsats ..............  14

TEMA: Forældrestress/gode råd .................  17

Følelsesmæssig stress er det værste .........  18

Husk også at få tid til parforholdet ...........  20

Kun én ting at gøre – op på hesten igen! ..  22

Manglende viden og støtte gav stress .......  24

Nyt om kurser ............................................  26

Netværk for voksne i Jylland ......................  27

Racerunnere samlet i Herning ....................  28

Den sociale side .........................................  32

Beretning og nøgletal ................................  34

Nyt fra CP Ung ...........................................  37

CP-fodbold i Vejen .....................................  39

Rejsefonden nedlægges .............................  41

Nyt fra kredsene ........................................  43

Ønsker du 
Spastikeren på lyd, 

så ring 38 88 45 75

3Spastikeren 3/2016 



Håb om bedre inklusion

Dagpengeretten sat 
under pres i ny reform

Kvalitet frem for kvantitet. Det synes at være undervisningsminister Ellen 

Trane Nørbys konklusion ovenpå rapporten fra den ekspertgruppe, rege-

ringen sidste efterår bad om at foretage et såkaldt inklusionseftersyn. 

Den konklusion er Spastikerforeningen helt enig i. Det er klogt og 

fremsynet at opgive den stive målsætning om, at mindst 96 procent af 

eleverne skal deltage i den almindelige folkeskoleundervisning. Nævn et 

tal – og det stjæler al opmærksomheden. Sådan er det også gået med 96 

procent målsætningen. Resultatet er et usundt fokus på at nå måltallet, 

mens kvaliteten i indsatsen til tider har været sekundær. At den norm nu 

opgives betyder forhåbentlig, at vi fremover vil se et langt stærkere og 

tydeligere fokus på kvaliteten i inklusionsarbejdet frem for kvantiteten i 

indsatsen. 

Den udvikling hilser vi meget velkommen. Men det er også vigtigt at 

understrege, at opgivelsen af normtallet alene må betyde en nedsættelse 

af hastigheden - ikke en generel svækkelse af inklusionsambitionen. Den 

langsigtede målsætning om inklusion må vi ikke give køb på. Målet skal 

fortsat være at udvikle folkeskolen til et ’fælles inkluderende læringsmiljø’, 

som kan rumme alle børn i den skolepligtige alder – uanset deres funkti-

onsnedsættelse. 

Og der ligger i rapporten en række meget fornuftige og gode forslag 

til, hvordan vi kan komme videre med den målsætning. Først og fremmest 

den stærke understregning af behovet for specifik viden om det enkelte 

barn og det enkelte barns særegne og diagnosespecifikke udfordringer. 

Inklusion lykkes kun, hvis de mennesker, der er omkring barnet i skolen, 

ved noget om barnets funktionsnedsættelse og udfordringer, og hvad der 

skal til for at løse udfordringerne, indenfor den ramme skolen og klassen 

sætter.

Når man klogt laver en opbremsning i inklusionstempoet, så vokser 

efterspørgslen efter specialtilbud. Men hvad er der sket på specialområ-

det i de år, hvor fokus så entydigt har været på inklusion i almenskolen? 

Hvordan har kapaciteten og kvaliteten udviklet sig?

Jeg frygter desværre, at der kan være sket et betydeligt henfald. Jeg vil 

derfor gerne opfordre ministeren til også at gennemføre et lige så ambi-

tiøst eftersyn af specialindsatsen. Det er der behov for.

God sommer til alle!

Lone Møller

Landsformand

De to landsformænd, Lone Møller fra Spastikerfor-

eningen og Sytter Kristensen fra LEV, har sammen 

sendt et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg, 

hvori de gør opmærksom på, at den nye dagpen-

gereform risikerer at ramme forældre til børn med 

handicap. Nemlig den gruppe, som får kompensa-

tion for tabt arbejdsfortjeneste (TA) efter servicelo-

vens § 42, fordi de passer et barn med betydelige 

handicap i hjemmet.

Hvis man opfyldte beskæftigelseskravet, før 

man overgik til TA og har modtaget TA i mere end 

to år, har man i dag ret til en dagpengesats på 100 

procent. Denne bestemmelse ændres, så dagpen-

geretten og dagpengesatsen fremover beregnes på 

baggrund af indkomsten før perioden på TA. 

Det betyder, at de forældre, som har modtaget 

TA i mange år, nu skal finde ud af, hvilken dagpen-

gesats de er berettiget til, på baggrund af ind-

tægter som måske ligger 10-18 år tilbage i tiden. 

Samtidig tager den nye reform heller ikke højde for 

den lønudvikling, der er sket på arbejdsmarkedet, 

siden vedkommende sidst var i beskæftigelse.

De to landsformænd håber derfor, at repræ-

sentanter for partierne bag reformen vil overveje, 

hvorvidt denne forringelse for forældre til børn med 

handicap, virkeligt var intentionen med reformen.

”S I D S T E  N Y TS I D S T E  N Y T
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Efter sommerferien sidste år, hvor hendes søn Valdemar, der 

har cerebral parese (CP), kedede sig og manglede nogle at 

lege med, fik Pauline Sonne-Schmidt idéen om at oprette et 

netværk for børn med CP.

- Jeg spurgte på Facebook om andre forældre til CP-børn 

oplevede, at deres børn kedede sig, og svaret var ja, siger 

Pauline.

Det gav idéen til et netværk. Spastikerforeningen støttede 

op om idéen med 10.000 kroner, og otte familier med børn 

med CP satte kryds i kalenderen i februar.

Super weekend

Weekenden på Egmont Højskolen forløb rigtig godt. Der var 

indkvartering fredag, og lørdagen begyndte i skolens multihal 

med leg. Firmaet RaceMakers havde sponsoreret et LEGO-

togsæt til hver af børnene, og sættet fungerede som isbryder, 

hvor de først selv kunne bygge en bane og derefter bygge den 

sammen med andres baner. Men for nogle lokkede den store 

hal dog til hurtigt at bevæge sig og lege andre lege.

Senere var det tid til at hoppe i Vandhalla, hvor en instruk-

tør fra HASI i Silkeborg havde sagt ja til at træne Halliwick-

svømning med børnene. Om aftenen var der hygge og snak 

Vellykket venskabsweekend 
for børn med cerebral parese

Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Otte familier med børn med cerebral parese mødtes i en weekend på Egmont Højskolen for 
at skabe et netværk, der kan bruges i weekender og ferier – måske gennem hele livet.

forældrene imellem om udfordringer, gode idéer og ikke mindst 

gode historier om at have børn med CP.

Søndag stod den på afrunding efter 

en dejlig weekend, hvor børnene, der 

er i alderen 2-8 år og i forskellig grad 

er ramt fysisk og kognitivt, hyggede sig 

og skabte et venskab, der kan bruges i 

fremtiden.

Flere aktiviteter følger

- Alle har brug for fællesskab, og vi 

håber at arrangere en weekend hvert 

halve år, og der behøver faktisk ikke at 

være så meget på programmet. Der er 

plads til flere familier, så bare send en 

mail, hvis du vil høre nærmere, siger 

Pauline Sonne-Schmidt, der dog ikke 

kan love, at der er plads til alle interes-

serede. 

Du kan kontakte Pauline på email: 

paulinesonneschmidt@gmail.comDen store multihal på Egmont Højskolen var oplagt til leg for blandt andre Peter, Carl og Bjørn.
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viden OM

Poesi på skrå… 
Digteren og spastikeren Caspar Eric var 
en af fire markante digtere, der 21. maj 
læste op ved arrangementet ’Poesi på 
skrå’ på Godsbanens tag i Aarhus, som 
til lejligheden var indrettet med tribu-
ne og amfiteater. Caspar Eric høstede 
sidste år stor anerkendelse med sit 
langdigt NIKE, hvis titel spiller på mil-
lionbrandet Nikes promovering af den 
sunde og sportstrænede krop og på den 
græske mytologis sejrsgudinde. Forfat-
terens egen krop er ramt af cerebral 
parese, og kontrasten til Nike-kroppen 
fik ham til at reflektere over sin egen 
situation, sit kærlighedsforhold og det 
kropsfikserede samfund, vi lever i. Ved 
arrangementet i maj, var Caspar Eric i 
selskab med Jørgen Leth, Pia Juul, Chri-
stian Dorph og 1.000 gæster.

Navneskift og Forumteater 
på Østerskoven

Behandlingscentret Østerskoven skiftede 
i foråret navn til Neurocenter Østersko-
ven, der passer bedre til de kompetencer, 
Østerskoven i dag indeholder, nemlig højt 
specialiserede tilbud til mennesker med 
hjerneskade. Og som et nyt initiativ bliver 
Østerskoven til efteråret rammen om fire 
torsdage med Forumteater, der bryder ta-
buer om hjerneskade for de pårørende. I 
første omgang gælder det pårørende til 
hjerneskadede i de to kommuner Mari-
agerfjord og Vesthimmerland. Med Maria 
Byskov i spidsen vil tre skuespillere fra 
Forumteater spille små scener, som hand-
ler om de dilemmaer og situationer, man 
som pårørende kan stå i. Forløbet vil køre 
i perioden fra 1. september til 13. oktober 
kl. 17.00-20.30. Invitationen gælder pårø-
rende f.eks. forældre, søskende og bedste-
forældre. Blot skal man være over 18 år for 
at deltage og være bosiddende i en af de to 
kommuner. Tilmelding på forhånd.

Elektronisk 
patientjournal 
rulles ud øst for Storebælt
I de næste år kan 2,5 mio. danskere blive 
en del af Sundhedsplatformen, der sam-
ler samtlige sundhedsdata i en elektro-
nisk journal. Det er kaldt for Danmarks 
største sundheds it-projekt, og når det er 
rullet helt ud i slutningen af 2017, vil det 
dække 2,5 mio. patienter øst for Store-
bælt, 44.000 ansatte på 12 hospitaler og 
54 institutioner. Både patienter og sund-
hedspersonale får adgang til patientjour-
nalen. Man kan logge ind med Nem-ID og 
følge sin egen sygdomshistorik. 

Læs mere på:
minsundhedsplatform.dk

Med Maria Byskov i spidsen vil tre skue-
spillere fra Forumteater spille små scener.

2017-udgave 
til august 

Den nye udgave af Uddannelsesbogen 
for unge med særlige behov udkommer 
allerede i august. Her finder du de senest 
opdaterede informationer samt oversigt 
over STU, produktionsskoler, erhvervs-
uddannelser, andre uddannelser og 
muligheder. I den nye udgave suppleres 
med oplysninger om gymnasier og an-
dre ungdomsuddannelser med specielle 
forløb samt job- og karrieremuligheder 
efter endt STU-forløb. Bogen henvender 
sig til en bred målgruppe bl.a. fagfolk og 
pårørende. Det er Uddannelsesmagasi-
net, der står for udgivelsen. Læs mere 
på ua.dk
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Foden indenfor… 
Det er lykkedes Spastikerforeningen at få en fod indenfor, når det 
Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet holder sin år-
lige virksomhedsdag. Trine Kamp Larsen og Frands Havaleschka 
deltog med en lille stand og snakkede i løbet af eftermiddagen 
med flere studerende, der havde interesse for humaniora i forskel-
lige afskygninger, og gav dem ideer til, hvad de også kunne bruge 
deres uddannelse til – set i relation til Spastikerforeningens ar-
bejdsopgaver og udfordringer.

Find digitale redskaber
på ny hjemmeside
For mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættel-
ser kan digitale redskaber i form af f.eks. apps på telefonen eller 
iPaden være afgørende for at få hverdagen til at fungere og til at 
kunne leve et selvstændigt liv. ITbanken.dk er en ny hjemmeside, 
der samler digitale redskaber og viden om teknologierne ét sted. 
Siden er udviklet af Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde 
med fagpersoner fra sociale tilbud og forvaltninger i 18 kommuner 
og en region. På hjemmesiden kan fagpersoner, mennesker med 
handicap og pårørende finde og anmelde teknologier.
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Der er meget positivt i det igangværende reformarbejde, men indførelsen af en tilbudsvifte skil-
ler vandene, beretter Spastikerforeningens direktør, der har deltaget i følgegruppens arbejde.

Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

Bliver reformen af service-
loven også en tillidsreform?

Socialminister Karen Ellemann har 

bebudet en reform af servicelovens 

voksenbestemmelser. Dermed tager hun 

den handske på, som hendes forgænger 

Manu Sareen smed på jorden, da han 

i februar 2015 opgav sit forslag til en 

reform.

Det konkrete indhold i drøftelserne 

er stadig internt, men vi har med glæde 

konstateret, at Karen Ellemann - helt på 

linje med de budskaber landsformand 

Lone Møller har båret frem overfor 

ministeren og handicapordførerne - har 

lagt stor vægt på, at reformen skal styrke 

retssikkerheden og genskabe tilliden 

mellem borgere og system. Selv om vi 

stadig er i den interne del af processen, 

så må det være tilladt at konstatere, 

at der har været en positiv, konstruk-

tiv drøftelse af rigtig mange paragraf-

fer, som vil have mennesker med CP’s 

særlige og store bevågenhed. Det 

handler bl.a. om kompensation og (re)

habilitering i formålsbestemmelsen, en 

styrkelse af udrednings- og handleplans-

værktøjerne og en forenkling af mer-

udgiftsbestemmelsen samt flere andre 

bestemmelser. Jeg er overbevist om, at 

det vil vise sig muligt at nå til forståelse 

på disse og flere andre områder.

Vandene skiller

Men på et helt afgørende område skil-

ler vandene. Det gælder den såkaldte 

’tilbudsvifte’, som især Kommunernes 

Landsforening (KL) synes at være meget 

forhippet på. 

Thomas Adelskov skrev i Altinget den 

14. april: ”(…) det handler om at styrke 

borgerens retssikkerhed ved at gøre lov-

givningen mere enkel og gennemskuelig. 

I dag er reglerne om støtte til mennesker 

med handicap, sindslidelse eller sociale 

problemer spredt rundt i serviceloven. KL 

mener, at støttemulighederne bør samles 

i en ydelsesvifte, så borgeren og kommu-

nen nemt kan danne sig et overblik over 

de forskellige støttemuligheder, og kom-

munen får et bedre udgangspunkt for at 

sammensætte en helhedsorienteret hjælp 

til borgeren, som samlet set opfylder 

borgerens behov for hjælp og støtte”.

Netop tilbudsviften var den sten, 

tidligere socialminister Manu Sareens 

reformforsøg grundstødte endeligt på 

for halvandet år siden. Og intet har 

ændret sig i vores holdning til den del af 

en reform. 

Derfor er vi imod viften

Når vi er så sammenbidte modstandere 

af tilbudsviften, så skyldes det primært 

tre forhold:

1. For det første indeholdt forslaget 

til viften et såkaldt substitutionsprincip. 

Det vil sige, at kommunerne får adgang 

til at udskifte ét tilbud med et andet, 

hvis kommunen mener, at det er det 

bedste for borgeren. Borgeren søger om 

at få foretaget en boligændring, men 

kommunen mener, at borgeren er bedre 

tjent med et midlertidigt botilbud, som 

kommunen måske tilfældigvis lige har på 

hylden. ”(…) kommunen (min fremhæv-

ning) får et bedre udgangspunkt for 

at sammensætte en helhedsoriente-

ret hjælp til borgeren, som samlet set 

opfylder borgerens behov for hjælp og 

støtte”, skriver Thomas Adelskov. Hvor er 

borgeren henne i KL’s perspektiv? 

Hvordan det er en styrkelse af borge-

rens retssikkerhed, det har jeg svært ved 

at få øje på. Tværtimod. For realiteten er 

jo, at Ankestyrelsen ikke kan tage stilling 

til kommunens skøn, medmindre det er 

ulovligt. Ankestyrelsen er et legalitetstil-

syn, som efterprøver, om kommunerne 

træffer lovlige afgørelser. Ankestyrelsen 

er ikke et socialfagligt organ, som kan 

tage stilling til, om det ene eller andet 

tilbud er godt eller skidt for borgeren. 

Derfor er viften reelt en udmanøvrering 

af ankesystemet og en væsentlig svæk-

kelse af borgerens retssikkerhed.

Spastikerforeningens direktør 
Mogens Wiederholt har sammen 
med Danske Handicaporganisa-
tioners formand Thorkild Olesen 
været DH’s repræsentanter i 
ministeriets følgegruppe til 
reformarbejdet. 
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2. For det andet indeholdt viften en 

ny bestemmelse, hvor kommunerne kan 

yde såkaldt ”anden hjælp”. Det er i rea-

liteten en blanco-check, som giver kom-

munerne mulighed for frit at opfinde 

tilbud og ydelser, der ikke er beskrevet 

i loven, som kommunen kan udskifte de 

øvrige tilbud i viften med. 

Hvordan kan det være en styrkelse 

af borgerens retssikkerhed, hvis man 

beder om én ydelse, men i stedet bliver 

pålagt et tilbud, som er opfundet til 

lejligheden? En sådan bestemmelse vil 

i realiteten give kommunen en næsten 

uindskrænket magt over borgeren

3. Udover de her nævnte ”nyskabel-

ser”, så har tilhængerne af viften – helt 

på linje med Thomas Adelskov i ovenstå-

ende citat – forsvaret viften med, at den 

skaber overblik og giver mulighed for en 

mere helhedsorienteret indsats. Og hel-

hedsorientering er vi jo alle interesseret i.

Men det er alt for simplet at tro, at 

det er paragrafinddelingen i servicelo-

ven, der bærer skylden for, at vi stadig 

efterlyser helhedsorienterede løsninger. 

Det er jo ikke paragrafinddelingen, der 

er problemet. 

Når borgerne ikke får en helheds-

orienteret løsning, så er det ikke fordi, 

socialrådgiverne ikke kan finde rundt i 

paragrafferne. Det er langt mere kom-

plekst end det. Det handler om mang-

lende viden om målgruppernes behov, 

inddragelse af borgerens viden om sig 

selv og egen situation. Og så handler 

det om, at de økonomiske incitaments-

skrukturer ind imellem frister kommu-

nerne over evne. Uhensigtsmæssige og 

fejlrettede økonomiske incitamenter er 

en langt større fjende for helhedstænk-

ningen, end socialrådgivere der ikke kan 

hitte rundt i loven.

Der mangler sammenhæng 

i handleplanerne

Det afgørende problem, når vi taler om 

manglende helhedsløsninger, er mang-

len på sammenhæng mellem det, der 

f.eks. sker i skoleforvaltningen, jobcen-

tret, sundhedssystemet og socialforvalt-

ningen, der er problemet: Borgere med 

to, tre eller fire forskellige handleplaner, 

jobindsatser, som ikke understøttes af 

de rigtige hjælpemidler eller socialpæ-

dagogisk støtte, uddannelsesindsatser, 

som falder totalt på jorden, fordi der 

ikke følges op i beskæftigelsesforvalt-

ningen, etc. Det er den type strukturelle 

problemstillinger, som står i vejen for 

egentlige helhedsløsninger. 

Sammenhængende løsninger kræver, 

at kommunerne finder nye samarbejds- 

og organiseringsforme, som understøtter 

sammenhæng og helhed og modarbej-

der silo- og kassetænkning.

Vi må ikke foregive, at komplekse 

problemer kan løses gennem simple 

greb og snuptag – som f.eks. ved at slå 

nogle tilfældige paragraffer sammen i 

serviceloven. Det tror jeg, alle kan se, 

og derfor kan man ikke fortænke nogen 

i, at de frygter, at der ligger en anden 

dagsorden bag ideen om en tilbudsvifte.
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TEAM TVILLING hædret – igen!
Peder og Steen Mondrup blev hyldet på Vanførefondens årsmøde og tildelt Opmuntringsprisen 2016.
Tekst og foto: Frands Havaleschka

Team Tvillings 86 deltagere med letgen-

kendelige dragter og løbevogne var her, 

der og alle vegne ved det store Copen-

hagen Marathon stævne i slutningen 

af maj, akkurat som de har været det 

mange steder i de sidste par år. Man må 

beundre deres energi og gå-på mod, og 

med lidt inspiration fra DR’s igangværen-

de licenskampagne kunne deres slogan 

sagtens være: Glæde og livskvalitet det 

er noget vi gir’ hinanden…

For det er præcis det, de gør, og som 

helt fortjent blev belønnet med Vanføre-

fondens Opmuntringspris, som Peder og 

Steen Mondrup fik overrakt ved fondens 

årsmøde på Nationalmuseet den 24. 

maj. Det var Spastikerforeningen, der 

havde indstillet Team Tvilling til prisen, 

og på dagen, der samtidig var fondens 

61-årige fødselsdag, kunne Spastiker-

foreningens landsformand Lone Møller 

glæde sig sammen med tvillingerne over 

prisen, og samtidig over at de nu har 

startet en Team Tvilling-gruppe i hendes 

hjemkommune Gribskov, der lynhurtigt 

har fået 44 deltagere.

250 er med i aktiviteterne

I det hele taget er det gået stærkt, siden 

de under stor mediebevågenhed gen-

nemførte Copenhagen Ironman i 2014. 

Anerkendelsen er nærmest haglet ned 

over Peder og Steen Mondrup, der tidli-

gere på året blev hædret med Kulturmini-

sterens Handicapidrætspris. Ironman-lø-

bet i 2014, der samtidig var startskuddet 

til Foreningen Team Tvilling, var en øjen-

åbner for mange omkring det muliges 

kunst, og med en målrettet indsats har 

Team Tvilling nu inspireret hundredevis af 

andre til at kridte skoene og deltage i de 

fælles sports- og friluftsoplevelser.

 - Det er inklusion, når det er bedst, 

påpegede Vanførefondens formand Pia 

Gjellerup i sin hyldesttale til prismodta-

gerne.

Og det går forrygende, kunne tvil-

lingerne oplyse på den fine festaften. Der 

er nu oprettet afdelinger i København, 

Aalborg, Gribskov og Holbæk, og når 

disse linjer læses er også en afdeling i 

Aarhus kommet i gang. I alt er ca. 250 

personer med i aktiviteterne. Derudover 

har Team Tvilling kontakter ude i endnu 

flere kommuner, samt i flere bofællesska-

ber og på plejehjem.

Udover Opmuntringsprisen uddelte 

Vanførefonden også en forskerpris, der 

i år gik til professor Winnie Jensen fra 

Aalborg Universitet for hendes banebry-

dende arbejde med proteser og smerte-

hjælp til amputerede.

Opmuntringsprisen blev overrakt af 
Vanførefondens formand Pia Gjelle-
rup. Med prisen fulgte anerkendende 
ord, diplom, blomster og 25.000 kr.
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Løbsdeltagelse blev en øjenåbner
Andreas Demant, der har cerebral parese, fik en kæmpe oplevelse til Wings For Life World Run 
i Aarhus, hvor en bekendt af familien løb med ham i en løbevogn fra Team Tvilling.

Søren Torp, en bekendt til familien 

Demant på Fyn, tilbød for nogle måne-

der siden, at han gerne ville løbe med 

familiens søn Andreas, til arrangementet 

Wings For Life World Run i Aarhus. An-

dreas, der har en svær form for cerebral 

parese, havde aldrig drømt om at få 

tilbuddet, og da familien har nok at gøre 

med at få dagligdagen til at hænge sam-

men hjemme i Odense, havde løberiet 

aldrig været en mulighed.

Men det blev det nu. For naturligvis 

var Andreas straks med på ideen, og 

hans far kontaktede Steen fra Team Tvil-

ling for at forhøre sig om mulighederne 

for at låne en løbevogn. Det kunne de, 

og forældrene fandt straks deres løbe-

sko frem. Andreas synes, det var fedt at 

få vind i håret og nyde farten.

En solbeskinnet søndag i maj 

oprandt dagen, og Søren Torp overtog 

løbestolen. Langs ruten gennem Aarhus’ 

gader var der heppekor og god stem-

ning, hvilket var med til at gøre dagen 

til en stor oplevelse. Ved 10 kilometer 

spurgte Søren, om de skulle løbe mere. 

Andreas pegede prompte JA på sin 

kommunikationsplade, så de fortsatte 

og nåede at løbe 15,2 kilometer, inden 

målstregen indhentede dem.

- Som forældre skal vi huske at takke 

alle dem, som gør noget fantastisk for 

de mennesker, som ikke selv kan, og det 

så vi her, fortæller Mads Witt Demant, 

der oplevede aktiviteten som en kæmpe 

øjenåbner. Familien sparer nu penge 

sammen, så de selv kan anskaffe sig en 

skræddersyet løbevogn til Andreas.
Søren Torp og Andreas Witt Demant 
havde det store smil på efter løbet.

Brug det frie valg til et aktivt og selvstændigt liv. 
For voksne med funktionsnedsættelse.
 
På Holbæks havnefront er opført et flot byggeri, som ramme for nogle 
fantastiske muligheder for voksne med psykiske, fysiske eller kognitive 
funktionsnedsættelser. 

Det er store lejligheder på 84 m2, incl. fællesarealer. Der er fælleskøkken 
og en stor lys dagligstue med panoramaudsigt over fjorden i hver 
enhed.  Derudover er der stort lækkert fitnesscenter, welness område 
samt have med panoramaudsigt over fjorden.

Det frie valg er et bærende element og Fjordstjernen lægger op til, at 
beboerne har stor indflydelse på deres hverdag og muligheder. Efter 
evne og lyst tager beboerne del i hverdagens mange tilbud om idræt, 
bevægelse, aktiviteter og et udendørs liv ved fjorden. Personalet 
indretter sig efter beboerne og ikke omvendt, og personalet tager 
udgangspunkt i sundhed og glæde, ikke i sygdom og begrænsninger. 

Tværfagligt samarbejde
Personalet arbejder rehabiliterende med aktiv inddragelse af pårørende. 
Borgeren vil altid være i centrum. 
Vi har højt fagligt niveau med bl.a. socialrådgiver, sygeplejersker, 
ernæringsvejleder, terapeuter og psykolog. Der er fokus på dokumenta-
tion og genoptrænings-, rehabiliterings- og handleplaner. Vi samarbe-
jder tæt med kommunernes hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere 
og specialister.

Alt personale modtager løbende supervision og videreuddannelse.

Borgere med funktionsnedsættelser, fra hele landet, der er visiteret 
 til en plejebolig eller lignende bolig, kan frit søge om at flytte ind i 
Fjordstjernen. Det fremgår af friplejeboliglovgivningen.
Læse mere www.fjordstjernen.dk og følg os på Facebook

Har du lyst til at høre mere, så kontakt afdelingsleder
Annica Granstrøm på 24 65 89 22    

... et enestående valg!

Boliger & Sundhedscenter

Friplejeboliger og frit valg.
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Sekretariatet har åbent hele sommeren
Spastikerforeningens sekretariat i Handicaporganisationer-

nes Hus i Høje Taastrup holder åbent hele sommeren. Dog vil 

medarbejderne på skift afvikle deres ferie i den traditionelt 

stille foreningsperiode fra slutningen af juni til begyndelsen af 

august. Sekretariatet ønsker alle medlemmer og samarbejds-

partnere en rigtig god sommer.

Naturens Uorden kan streames
Nu er det muligt 

at købe eller leje 

dokumentar-

filmen Naturens 

Uorden, der 

følger Jacob Nos-

sell i hans søgen 

efter meningen 

med livet for ham 

og andre med cerebral parese. Filmen, der netop har modtaget 

en dokumentarfilmspris i Tyskland, kan streames fra nettet. 

Prisen er 30 kr. for en 24-timers streaming og 100 kr. for en 

ubegrænset streaming periode. 

Læs mere på: vimeo.com/ondemand/naturensuorden 

fra sekretariatet 

Tank penge til Spastikerforeningen
Når du alligevel bruger benzin eller diesel til bilen – og det er 

der mange der gør – så kan du ligeså godt tanke hos OK Benzin 

og dermed støtte Spastikerforeningen. Det kræver imidlertid, at 

du har et OK Benzinkort. Det får du ganske nemt og helt gratis 

på hjemmesiden www.ok.dk – hvor du bliver guidet igennem en 

enkel tilmeldingsprocedure. Her er det vigtigt at tilknytte Spa-

stikerforeningen til aftalen. Jo flere der benytter aftalen, jo flere 

penge kommer der i kassen. Spastikerforeningen modtager 6 

øre pr. liter tanket benzin eller diesel samt en bonus på 250 kr., 

når en kortholder har tanket 500 liter indenfor et år.

Vinderen af en iPad Air 2 er fundet
Alle, der har meldt sig ind i Spastiker-

foreningen i maj måned, har deltaget 

i lodtrækningen om en iPad Air 2. I 

alt har 97 meldt sig ind, nogle har 

været medlemmer før, og andre er 

helt nye. Vinderen er nu fundet: Det 

blev Jesper Pagård fra Ribe, som har 

modtaget sin nye iPad. Tillykke til 

vinderen og velkommen til alle nye 

medlemmer!

En gave i dit testamente
Hvert år bliver der født mellem 150 og 180 børn med cere-
bral parese. Ved at betænke Spastikerforeningen i dit te-
stamente er du med til at styrke foreningens arbejde for 
at sikre dem et værdigt, indholdsrigt og selvstændigt liv.

Foreningen vil gerne betale for oprettelsen af et stan-
dardtestamente hos din advokat, hvis du betænker Spa-
stikerforeningen i testamentet. 

Læs mere på www.spastikerforeningen.dk/stoet-os eller 
ring 38 88 45 75 og hør mere om, hvordan du kan be-
tænke Spastikerforeningen i dit testamente.
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Igennem flere år har Elsass Instituttet 

arbejdet på at undersøge og udvikle 

nye metoder og behandlingsformer til 

gavn for mennesker med cerebral parese 

(CP). Ny viden er blevet afdækket, men 

hvordan kan denne viden omsættes i 

praksis? 

Brobygningen fra teori til praksis er 

vigtig, derfor startede Elsass Fonden for 

tre år siden et stort udviklingsprojekt 

for børnegruppen 0-8 år. Med titlen 

’Barnet i centrum – Familien i fokus’ var 

det projektgruppens opgave at sætte 

fokus på en tidlig indsats og ikke mindst 

koordineringen af den.

Forældre til børn med CP oplever 

ofte, at op mod 20 forskellige fagper-

soner og instanser tager hånd om de 

mange forskellige opgaver, som barnet 

og familien bliver involveret i. Og det 

er ikke en helt let opgave at håndtere. 

Samtidig fortæller mange forældre, at 

pædagoger, socialrådgivere og behand-

lere ofte mangler forståelse for deres 

komplicerede situation og for børnenes 

handicap.

Med afdelingsleder Patricia de Lipt-

hay Behrend i spidsen har projektgrup-

pen været i gang med den spændende 

opgave, der har involveret 63 familier 

og godt 400 fagfolk fra fem kommuner 

og tre hospitaler. Men hvordan er det så 

gået? Det fortæller Patricia de Lipthay 

Behrend mere om:

Elsass Fonden har udviklet en model, der består af kurser og workshops for fagpersoner og borgere. 

Den skal skabe større sammenhæng og kvalitet i habiliteringsindsatsen for familier med børn med 

cerebral parese i alderen 0-8 år.

Elsass Instituttet 
sætter fokus
på tidlig tværfaglig indsats

Af Frands Havaleschka

Hvad var målet med projektet?

- Projektets mål var at skabe bro mel-

lem Elsass Instituttets forskning og den 

praksis, der foregår i kommuner og på 

hospitaler. Brugerinddragelse var vigtigt, 

så foruden vores viden på området så 

tog projektet udgangspunkt i brugernes 

situation med henblik på at lave den 

bedst mulige habiliteringsindsats for 

disse familier. I samarbejde med de fem 

kommuner og tre hospitaler ønskede 

Elsass Instituttet at øge vidensniveauet 

hos både fagfolk og forældre samt vur-

dere det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde med henblik på at skabe en 

rød tråd i habiliteringsindsatsen.

Hvordan blev jeres projektgruppe 

sammensat?

- Den blev sammensat af udvalgte 

medarbejdere fra Elsass Fonden samt 

projektgrupper med 2-7 fagfolk fra de 

fem kommuner og tre hospitaler, der 

deltog. Vi var i alt en projektgruppe på 

ca. 30 fagfolk. 

Hvordan fandt I de kommuner, familier 

og hospitaler, der skulle medvirke?

- Det var vigtigt for os, at de deltagende 

kommuner var repræsentative for kom-

munerne i Danmark. Derfor skulle de 

være fordelt over hele landet og gerne 

både små og store kommuner, så den 

udviklede model kunne skabe genklang 

bredt set. Efter at kommunerne var 

fundet gik vi sammen videre til hospita-

let for at høre, om de også var interes-

seret i et tværsektorielt og tværfagligt 

samarbejde. Og det var de alle. Da det 

tværsektorielle var et vigtigt opmærk-

somhedspunkt i forhold til habilite-

ringsindsatsen for børn med CP, kunne 

man som kommune kun deltage, hvis 

regionshospitalet også var interesseret.

Oplevede I barrierer undervejs?

- Der var flere – en af dem var det tids-

mæssige ressourceforbrug for fagfolkene 

Afdelingsleder Patricia de Lipthay Behrend 
kan se tilbage på et godt projektforløb, hvor 
kvalitet og sammenhæng i behandlingsind-
satsen har været i fokus.
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Projektet er evalueret
Projektets foreløbige kulmination er en kvalitativ afdækning af arbejdet, som 

KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forsk-

ning) netop har evalueret og offentliggjort.

i projektgruppen. Det kræver tid at være 

med i et udviklingsprojekt, og den kan 

være svær at få afsat i en travl hverdag.

Organiseringen meget afgørende

Kommunernes organisering omkring 

projektet viste sig meget afgørende i 

forhold til at få alle relevante fagfolk 

med. Det var vigtigt, at der både var en 

styregruppe og en projektgruppe, for at 

der var opbakning til projektet både fra 

ledelsesside og fra medarbejderside. 

Projektgruppen havde nogle kommu-

ner med, der ikke var organiseret med 

en styregruppe, og her havde den brede 

tværfaglighed trange kår.

Elsass-medarbejderne oplevede også 

en vis træghed i det kommunale system. 

De blev opmærksomme på, at man som 

projektejer skal regne med, at det kan 

tage otte måneder, fra man kontakter en 

kommune første gang, til man kommer 

i gang med projektet. Samtidig er de 

forberedende samtaler og tiltag meget 

vigtige for at få en god start. Det er en 

erfaring, som medarbejderne siden har 

haft stor gavn af i andre projekter.

Hvad overraskede jer mest?

- Arbejdet med teorien og metoderne 

omkring relationel koordinering har vist 

sig rigtig effektiv og værdifuld. Mange 

lavthængende frugter er blevet plukket 

ved at sætte tværsektorielle fagfolk sam-

men og skabe en platform for arbejdet 

med fælles viden, gensidig respekt og 

rettidig kommunikation. Når fagfolk 

får kendskab til hinandens opgaver og 

arbejdsprocedurer samt får overblik over 

hele den proces, der foregår for famili-

erne, så skabes der grobund for nye ef-

fektive løsninger, og dermed spares der 

værdifuld tid for både familier og fagfolk.

Hvad er de vigtigste resultater 

af indsatsen?

- Forældrene har været meget begejstre-

de for de aktiviteter, tilbud og den viden, 

de har modtaget, og ikke mindst det 

samarbejde der har været mellem os, 

dem og de fagfolk, de samarbejder med 

lokalt. Familiernes ophold på Elsass har 

givet dem håb, overskud og følelsen af 

empowerment i forhold til deres barns 

situation. De involverede fagfolk har nu 

den nyeste viden om CP, neuroplasticitet 

og neuroscience og har fået et øget fo-

kus på området, hvilket flere har oplevet 

som tiltrængt.

I Spastikerforeningen har vi stor fokus 

på den kognitive indsats for børnegrup-

pen, hvordan kan den optimeres?

- I projektet søger vi at udbrede viden 

om de kognitive usynlige aspekter af CP. 

Vi pointerer overfor fagfolk, at det nytter 

med en tidlig indsats for at forebygge 

de sekundære følger og belastnings-

symptomer, som man desværre ofte 

ser, hvis der ikke laves det nødvendige 

forarbejde for en god inklusion i de al-

mene skoletilbud. Vi gør meget ud af at 

pointere, at CP er en hjerneskade, som 

indvirker på mange aspekter af barnets 

udvikling. I projektet har vi således 

udviklet en indsats, der er på forkant 

med skolestarten, bestående af videns-

oplæg, relationel koordinering herunder 

praksis-eksperimenter, hvor vi med 

udgangspunkt i det enkelte barn søger 

at optimere overgange fra institution til 

skole/SFO, så den eksisterende viden om 

barnet følger med. 

Hvordan vil I få bredt modellen ud i hele 

landet?

- Vi arbejder nu målrettet gennem 

oplæg, information og gennem vores 

netværk på at få fat i kommuner og ho-

spitaler med henblik på et samarbejde 

omkring modellen og har allerede flere 

tilkendegivelser fra kommuner og hospi-

taler, der er klar til at samarbejde.

Hvad skal der videre ske?

- Vi håber selvfølgelig, at vi kan komme 

i kontakt og indgå samarbejde med 

så mange af de 98 kommuner og de 

tilhørende hospitaler som muligt. Det vil 

tage noget tid, hvis vi skal opnå dette. 

Sideløbende er der mange andre pro-

blemstillinger, som er relevante at tage 

op både for børn, men også for andre 

aldersgrupper. 
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TEMATEMA Forældrestress

At blive forældre til et barn med cerebral 

parese kræver ofte en stor omstilling. 

Om ikke før, så siden hen og som regel 

er det en livslang udfordring. For mange 

forældre resulterer det i en øget belast-

ning, og nogle oplever stress-reaktioner. 

Udfordringer bliver så store, at det hele 

ramler sammen. Det kan give en regulær 

krise i familien, forældrene bliver forvir-

ret og bange, og nogle har svært ved 

at overskue dagligdagen. Og hvad med 

fremtiden og de andre søskende? Og 

hvad med jobbet og lejligheden på 3. 

sal?

Der er mange valg, der hele tiden 

skal foretages op gennem børne- og 

ungdomsforløbet, ikke mindst er over-

gangene vanskelige. Nogle bliver skilt 

under krisen, mens det for andre går stik 

modsat, de får styrket deres parforhold 

af den fælles opgave, der venter forude.

Heldigvis finder mange forældre res-

sourcer til at mestre totalbelastningen. 

Men hvad har hjulpet? Hvor fik foræl-

drene kræfterne fra, og hvor oplevede de 

den nødvendige støtte?

Vi har på de følgende sider samlet 

en række historier med familier, der har 

FORÆLDRESTRESS
oplevet denne stress, som de åbenhjer-

tigt fortæller om til inspiration for andre. 

Og selv om ligestillingen er kommet 

langt i Danmark, så er det ofte mødrene, 

til børn med funktionsnedsættelse, der 

tager hovedansvaret for de arbejdsopga-

ver, der er tilknyttet barnet. 

Det er et faktum, som afspejler sig i 

de følgende historier.   Red.

FAKTORER DER KAN MEDVIRKE TIL HØJT STRESS

ET PAR GODE RÅD FRA PSYKOLOGEN

• Forældre som mangler viden   
 om art og omfang af barnets   
 hjerneskade.

• Forældre der har svært ved at   
 trænge igennem ’systemet’ og 
 få den rigtige hjælp.

• Forældre som mangler støtte og  
 forståelse fra omgivelserne.

• Forældre der hovedsagelig ople- 
 ver at være styret af barnets   
 krav og behov.

• Forældre som oplever manglende  
 følelsesmæssig anerkendelse og  
 aktiv støtte fra ægtefællen.

• Forældre der oplever at være   
 isoleret fra familien og andre   
 sociale netværk.

• Forældre til børn med store   
 adfærdsvanskeligheder, som 
 kan være smertefuldt at være   
 vidne til.

• Forældres sorg over barnets   
 situation, udfordringer og evt.   
 ensomhedsfølelse.

• Enlige forældre med et svagt 
 netværk, der er alene med alle   
 udfordringerne.

• Lad ikke andres forvent-
 ninger styre dit liv.

• Prioriter samvær med   
 mennesker, som giver og 
 ikke tapper dig for energi.

• Søg professionel viden  
 om betydningen af arten og  
 omfanget af hjerneskaden.

• Skab netværk med andre  
 forældre til børn med CP.

• Vær opmærksom på, at 
 atypisk adfærd kan være 
 udtryk for kognitive vanske- 
 ligheder.

• Alle børn med CP bør have  
 en psykologisk udredning  
 før skolestart.

17Spastikeren 3/2016 



- Moar, må jeg ikke se Paradise? lyder 

det inde fra stuen i et-plans villaen i 

Herfølge syd for Køge. Et sikkert typisk 

spørgsmål i mange villaer med teenage-

børn, men denne villa er ikke helt typisk. 

For udover Vicki Blom Semelin på 40 år 

rummer de 189 m2 hendes tre børn Vic-

toria på 9 år, Camille på 12 år og Melina 

på 15 år samt hendes mand Kim, 48 år, 

og hans datter Julie på 14 år.

Oveni teenageudfordringer, fuldtids-

arbejde og en 7/7-ordning med eks-

manden har Vicki også datteren Victorias 

diagnose – cerebral parese - at forholde 

sig til. Og det kan mærkes både i hver-

dagens travlhed og på det mentale og 

følelsesmæssige plan.

Victoria er særligt ramt i højre side 

og i benene, men har kunnet gå siden 

hun fik en operation som tre-årig - før 

gik hun på knæ. Kognitivt har hun store 

udfordringer, og lige nu kæmper Vicki for 

at få støtte til Victoria i skolen.

- Hun har problemer med indlæring, 

og det er vigtigt, at hun får den rette 

støtte, som desværre blev taget fra 

hende, forklarer Vicki.

Skal være to skridt foran

- Der er mange instanser, man skal 

forholde sig til, og det kræver, man er 

tovholder for alt omkring Victoria. Jeg 

skal både være advokat, læge, social-

rådgiver osv. og jeg skal hele tiden være 

to skridt foran og tjekke, om vi har de 

rigtige fagfolk til hende. Man får sved 

på panden og føler sig utilstrækkelig. 

Jeg er jo bange for, at jeg ikke gør nok, 

at der er noget, jeg overser, forklarer 

Vicki, der er frustreret over, at der ikke 

er et ensartet, godt tilbud til børn som 

hendes datter.

Hun oplever, at tilfældigheder spil-

ler for stor en rolle, for eksempel om 

der er god kemi med lægen. Men det 

betyder også, at man som forælder ikke 

kan slappe af og stole på, at systemet 

hjælper bedst muligt af sig selv.

- For eksempel så var Victoria otte 

år, før en overlæge på Roskilde Sygehus 

opdagede, at hendes tunge ikke kunne 

komme over i den højre side af munden, 

TEMA Forældrestress TEMA

Følelsesmæssig stress 
er det værste
En datter med cerebral parese, tre teenagepiger, et fuldtidsarbejde og så alle tankerne, 
frustrationerne og bekymringerne om datterens diagnose oveni, det er hverdagen for 
Vicki Blom Semelin.  

Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Søg viden om din situation og skab netværk. Brug for eksempel diverse fora 

på Facebook og find nogle at spejle dig i. Man skal ikke være bange for at 

bede om hjælp, men være åben og ærlig og forklare folk, hvad cerebral parese 

egentlig er. Husk at have fokus på barnet og ikke på handicappet. 

Husk at være mor (eller far).

Gode råd i en svær situation
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hvilket formentlig hænger sammen med, 

at det er hendes højre side, der er hår-

dest ramt. Det har betydning for hendes 

finmotorik, så det skulle der gøres 

noget ved. Men jeg blev vred på alt og 

alle, inklusiv mig selv, fordi ingen havde 

opdaget det tidligere, og det er medvir-

kende til, at man aldrig kan slappe af, 

fordi man frygter, noget bliver overset, 

siger Vicki.

Indtil for få år siden følte hun sig 

som Palle alene i verden. Hun mang-

lede netværk, sparring og følelsen af at 

blive forstået. Men et tv-program om en 

dreng med cerebral parese satte skub i 

det hele og gav hende følelsen af ikke at 

være den eneste i denne situation.

Logistikchef i eget liv

Hverdagen i Herfølge er travl. Victoria 

skal til ergoterapi en gang om ugen og 

fysioterapi 1-2 gange om ugen. Hun er 

tilknyttet tre hospitaler - Roskilde, Hol-

bæk og Rigshospitalet - og så går hun til 

træning for børn med motoriske udfor-

dringer i Køge Bugt Idrætsforening – og 

så er der jo også lige resten af familien. 

Men til at få de mange opgaver og tiden 

til at gå op er Vicki heldig med sit arbejde 

som projektleder i logistikbranchen.

- Mit arbejde er meget fleksibelt, og 

jeg kan planlægge at tage på forretnings-

rejse og knokle igennem i de uger, hvor 

min eksmand har børnene. I det daglige 

er jeg heldig at have en mand, der først 

og fremmest har taget alle mine børn til 

sig, han bakker op og hjælper alt, han 

kan omkring børnene, for eksempel med 

lektierne, men derudover har vi formået 

at dele ”hjemmearbejdet” i mellem os, 

hvilket frigør tid til mig. Og så er han 

også glad for at stå i køkkenet, så det 

behøver jeg ikke bruge så meget tid på, 

siger Vicki med et smil og glimt i øjet.

I flere år har der ikke været tid og 

overskud til efteruddannelse eller lignen-

de, men det er som om, at Vicki øjner 

muligheden nu for at få lidt mere fokus 

på karrieren. Men det bliver – naturlig-

vis – hendes egen fritid, det kommer 

til at gå ud over og ikke børnene, for 

de har brug for deres mor – alle sam-

men. De store børn har forståelse for, 

at Victoria kræver meget af deres mors 

tid, men Vicki kan naturligvis mærke, at 

de jo også har behov for hendes tid og 

opmærksomhed.

Krævende liv

De mange timer og tanker omkring Vic-

toria, hendes handicap og udfordringer 

koster på det mentale plan.

- Jeg er ret socialt anlagt, men min 

mæthedstærskel er blevet lavere de 

seneste år. Jeg bliver hurtigere mentalt 

træt og udkørt i sociale sammenhænge, 

forklarer Vicki, der trods de mange ud-

fordringer og bekymringer også har en 

positiv vinkel på det hele, for det kunne 

nemt være endt helt anderledes for 

hende og Victoria.

- Min livmoder sprang, da jeg var 

gravid med Victoria, og der gik et døgn, 

Vicki Blom Semelin er blevet hærdet efter ni 
år med en datter med cerebral parese. Det 
har givet mange tanker, bekymringer og 
udfordringer.

før det blev opdaget. Victoria kom ud 

ved akut kejsersnit i uge 31 og mang-

lede ilt. Selv lægerne siger, det er 

et mirakel, vi overlevede, og det ved 

Victoria godt. Så sammenlignet med 

mange andre, er vi mildt ramt, så vi kan 

ikke tillade os at klage, konstaterer Vicki 

Blom Semelin.

Årene har gjort Vicki mere hårdhudet 

og garvet. Tingene bliver ikke nemmere, 

men hendes erfaringer som mor, tovhol-

der, logistikchef i familien osv. har gjort 

hende robust – men dog ikke mere end 

at tankerne om fremtiden skræmmer.

- Jeg har mange bekymringer om, 

hvordan hun mon klarer sig i skolen, og 

hvad der kommer derefter, for jeg ved 

ikke, hvad hendes formåen er. Dog ved 

jeg, at hun er en fighter. Men i sidste 

ende føler jeg jo, at det er mit ansvar, 

hvad der sker hende, og det stresser 

mig helt vildt, slutter Vicki.

Camille, Victoria og Vicki hyggesnakker 
i familiens køkken i det store 1-plans 

parcelhus, der er købt for blandt andet 
at sikre god tilgængelighed til Victoria.
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- Det er et stressende job at have børn 

med handicap, men jeg elsker alle mine 

børn, nyder mit liv på godt og ondt og 

ser tingene som en udfordring i stedet 

for et problem, fortæller Lene Svendsen, 

38, der er alenemor til tre børn, hvoraf 

de to har cerebral parese (CP).

Hun har altid ønsket at leve så 

normalt som muligt og har ikke ladet sig 

bremse mere end højest nødvendigt af 

udfordringerne, men hun indrømmer, at 

siden hun for 12 år siden fik tvillingerne 

Sebastian og Kristian, hvor Sebastian 

efter 18 dage fik en hjerneblødning og 

lægerne konstaterede CP i svær grad, 

har livet generelt været op ad bakke. 

Da hun så ni år senere fik Jonatan, som 

også har CP efter en blodprop halvanden 

måned efter fødslen, ja så er bakken 

nærmest blevet til et bjerg.

Der er ingen, der siger, at livet skal 

være let, men det er en familiemæssig 

udfordring, der har tæret på kræfterne 

og på parforholdet. 

Glemte at leve som par

Lene lærte sin mand at kende allerede 

som 19-årig. De var ungdomskærester 

og havde det sjovt sammen i mange 

år. De blev gift i 2006, men skilt otte år 

efter. Parforholdet var slidt op.

- Min eksmand har virkelig været 

hårdtarbejdende og taget sin tørn i 

hjemmet, men efter at tvillingerne blev 

født ni uger for tidligt, glemte vi at leve 

som et par, vi var hele tiden far og mor, 

og det skal man tænke over, for el-

lers kan det gå galt, understreger Lene 

Svendsen, der blev skilt, da Jonatan var 

et år – nu er han blevet tre.

Skilsmissen havde ligget i kortene 

i nogle år. Der var nok at tage fat på 

’Husk også at få tid til parforholdet’

Af Frands Havaleschka

TEMA Forældrestress TEMA

Det er vigtigt, at man ikke kun er far og mor, understreger Lene Svendsen, der har været 
igennem det meste, blandt andet frygten for at barnet ikke overlever, familieproblemer, 
kamp med det offentlige, operationer og søskende-relationer.

i hjemmet, og 

udfordringerne 

blev ikke min-

dre, da den lille 

’efternøler’ kom til 

verden og kort tid 

efter blev diag-

nosticeret med 

hemiplegi.

Forældrene 

er fortsat gode 

venner, og faren 

har børnene hver 

anden week-

end fra fredag 

til søndag aften 

og hver anden 

onsdag. Det giver 

Lene mulighed 

for at puste ud, være social og dyrke sin 

omgangskreds, og det er der behov for, 

for det er med til at holde stressen på 

afstand.

Ramt af stress 

Og netop stress har været ved at slå 

hende ud flere gange. Efter sin barsels-

orlov med tvillingerne havde Lene et år 

med tabt arbejdsfortjeneste. Hun ville 

gerne i gang igen og startede på en 

uddannelse som socialrådgiver. Det var 

hårdt, men gik fint i et par år. Så opstod 

problemerne. Hun fik det dårligt, hendes 

hænder og fødder sov. Grundige under-

søgelser viste, at hun var ramt af stress, 

og hun måtte opgive uddannelsen.

Næste gang Lene var ved at gå ned 

med flaget, var da Sebastian som 8-årig 

skulle opereres i ryggen for sin scoliose 

på Aalborg Sygehus. Det var en hård 

omgang for alle og strakte sig over tre 

år. Efter den første operation skabte 

den indopererede metalstang infektion 

i kroppen, og han blev efterfølgende 

reopereret flere gange. Der gik lang tid, 

før han igen kunne komme i skole, og 

det var ikke uden problemer.

Og faktisk har Sebastian også selv 

mærket det stigende pres. Han går på 

en specialskole og er klassificeret som 

5’er i GMFCS-systemet, der betyder, at 

han er stærkt bevægelseshæmmet. Men 

de lange skoledage, herunder kørslen til 

skolen, betød, at familien skulle meget 

tidligt op. At den stressede hverdag 

var årsagen til, at Sebastian kastede 

op stort set hele dagen i otte måneder, 

kunne ingen vide, før familien fik ændret 

rutinerne omkring skoledagen og dens 

længde. 

- Mens det stod på, blev Sebastian 

grundigt undersøgt, al hans medicin blev 

afprøvet, og han blev testet for diverse 

allergier, men først da vi fik ændret på 

skoledagen hjalp det, fortæller Lene 

Lene Svendsen er meget aktiv med børnene og tager dem gerne 
med ud at cykle eller i svømmehallen.
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Svendsen, der nu har fået roligere mor-

gener og en gladere dreng.

Glad for støtten

Igennem årene har Lene Svendsen holdt 

dagligdagen kørende med tabt arbejds-

fortjeneste, som årligt skal forlænges. 

Samtidig får hun hjælp i hjemmet, 15 

timer ugentligt til Sebastian og 10 timer 

til Jonatan. Derudover benytter hun sig 

af et aflastningstilbud hver fjerde week-

end på en institution i Viborg. I det hele 

taget får hun med stor energi hjemmet 

i Vridsted til at fungere, så alle har det 

godt, ikke mindst tvillingebroren Kristian, 

som ofte kan være lidt i klemme i fami-

liens dagligdag. Men han har selv stor 

kærlighed til sine to søskende og passer 

på dem som en rigtig bror.

Lene er naturligvis meget taknem-

melig for, at hun har fået så meget hjælp 

undervejs. For syv år siden fik familien 

med kommunens hjælp bygget et hus på 

196 kvm., som er indrettet efter Seba-

stians behov, og hendes livline til omver-

denen er en handicapbus indrettet med 

pusleleje og loftlift. Tidligere havde hun 

en almindelig bus, så den nye Citroen 

Jumper er virkelig et aktiv, som skaber 

glæde for familien hver dag.

Glæden kan så afbøde lidt af den 

bekymring, som Lene har med Jona-

tans fremtid. I øjeblikket går han i en 

almindelig vuggestue med støtte, men 

kommunen overvejer nu at sende ham 

i en specialbørnehave. Det er han for 

velfungerende til, mener ikke kun Lene, 

men også fagpersonerne omkring ham, 

som er enige om, at han er placeret 

rigtigt i den nuværende vuggestue. 

- Hvis man mener noget med inklu-

sionen, så vil det være naturligt, at han 

fortsætter her i vores lille by, hvor han 

får kammerater, og hvor vi både har 

børnehave og skole op til 9. klasse, frem 

for at han skal sendes til en specialbør-

nehave i Viborg, vurderer Lene Svend-

sen, der håber, at tingene snart falder 

på plads.

Brødrehygge i stuen – Sebastian, Kristian og 
Jonatan.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for 
at udvikle det rummelige arbejdsmarked - ikke blot ved at 

tale om det, men ved at levere det

Incita 
Værkstedvej 5 • 2500 Valby

   Telefon: 3524 8888 • e-mail: incita@incita.dk • www.incita.dk
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Hvor stor er sandsynligheden for, at to 

søstre med fem års mellemrum får hver 

deres barn med cerebral parese? Sik-

kert meget minimal, men det skete for 

Camilla Thatt fra Espergærde og Laura 

Thatt Amstrup, der bor i København. 

Det statistiske faktum gav ikke uden 

grund deres tredje søster, Louise, store 

bekymringer, da hun for nogle år siden 

blev gravid. Men de bange anelser var 

ubegrundet, alt gik som det skulle.

Historien får jeg fortalt på Stenbjerg-

gård Rideskole i Espergærde, hvor vi har 

aftalt at mødes til en snak om foræld-

restress, og hvordan livet har formet sig 

– og dem. Her går deres børn med CP 

til ridefysioterapi hver fredag. Laura og 

Jacobs 5-årige Dicte på morgenholdet, 

og 12-årige Oliver, der er Camilla og 

Jespers ældste søn, på det sene efter-

middagshold. Denne fredag har de dog 

aftalt at ride på samme hold, hvilket 

ridefysioterapeut Marianne Holm meget 

imødekommende har fået arrangeret. 

Bortset fra at begge søstre har 

bevaret deres parforhold og faktisk hver 

især har fået et tættere ægteskabeligt 

sammenhold - hvilket man heldigvis 

også oplever - så har de to søstre to vidt 

forskellige tilgange til emnet. 

De usynlige udfordringer

Oliver kom til verden efter et planlagt 

kejsersnit, der gik lidt galt, som Camilla 

selv udtrykker det. Han fik iltmangel 

under fødslen, og gik derefter i krampe, 

der varede i 24 timer. Ret hurtigt konsta-

terede lægerne, at diagnosen var cere-

bral parese (CP). Rent fysisk og mentalt 

er det en let form for CP, men kognitivt 

er det en kæmpe udfordring, som Ca-

milla forudser vil vare resten af livet.

I de første år snød hans fysik og fine 

motoriske færdigheder de fleste fagfolk. 

De dominerede det positive helheds-

indtryk, og med lidt tildelt støtte kom 

han i normal vuggestue og børnehave. 

Da pilen i den næste fase pegede på en 

almindelig folkeskole, knækkede filmen. 

Camilla gik ned med stress.

- Overgangen var rigtig svær, vi var 

hele tiden i tvivl, om det nu var det 

rette valg, for vi havde selv oplevet hans 

udfordringer, men vi havde svært ved at 

få lærerne til at forstå problematikken, 

fortæller Camilla.

Det hele blev for meget for Camilla, 

der måtte sygemeldes fra sit job som 

hospitalssygeplejerske. Der gik noget tid, 

før hun igen kunne starte langsomt op 

med arbejdet, men efterfølgende har hun 

været i job lige siden, indimellem med lidt 

supplerende tabt arbejdsfortjeneste.

Oliver fik stress

Skolegangen i en almindelig klasse blev 

også for meget for Oliver. Han trak sig 

ind i sig selv, fik angstanfald og stress. 

Det resulterede i, at han fik den længe 

ventede og nødvendige støtte i skolen, 

men det var langt fra nok til, at han kun-

ne begå sig fagligt og socialt i klassen. 

Der er kun én ting at gøre 
– op på hesten igen!

Tekst og foto: Frands Havaleschka

TEMA Forældrestress TEMA

Søstrene Camilla Thatt og Laura Thatt Amstrup har udfor-
dringer nok, men de giver ikke op. Kampen for at deres 
børn med cerebral parese kan få et godt liv, slutter aldrig.

Oliver har stor gavn af ridefysioterapien.

Søstrene Laura Thatt Amstrup t.v. og Camilla Thatt har hver deres udfordringer, men de har 
også hinanden, og det er de glade for.
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I 4.klasse blev han enkeltintegreret på 

en anden almindelig skole med special-

klasser, hvor han dagligt får tre timers 

speciallærer-støtte. Men også her føler 

Camilla, at han er gået i stå. Det bety-

der, at hun nu igen selv mærker presset 

og omfanget af den store opgave, det 

hele tiden er at skulle løbe spidsrod 

mellem mange fagpersoner, kommunale 

instanser og sundhedspersonale og 

selv påvise behov og muligheder. Det er 

noget, der trækker tænder ud.

Bekymringen er der hele tiden

Netop det at være tovholder for det 

hele samtidig med, at man skal være 

handlekraftig og forudseende, er noget 

som Laura også har oplevet meget 

stressende, og som fylder en stor del af 

dagligdagen. Det giver en usikkerhed og 

en bekymring, som hele tiden ligger og 

ulmer. Men i modsætning til sin søster, 

så har Laura og hendes mand været 

godt hjulpet af hele den brede faglig-

hed, som de har oplevet i Centerbørne-

haven på Borgervænget, hvor Dicte har 

gået, siden hun var 14 måneder. 

- Samtidig er vi naturligvis glade for 

den støtte, vi får til Dicte i form af 10,5 

ugentlige aflastningstimer i hjemmet og 

muligheden for indimellem at få hende 

passet i en aflastningsfamilie, som hun 

er utrolig glad for, fortæller Laura.

- For Dicte er nemlig en sød pige, 

men ikke særlig nem at passe, derfor 

er der ingen i vores omgangskreds, der 

har mod på opgaven, som de ellers helt 

naturligt gør med andre børn.

Dicte er meget lys- og lydfølsom og 

føler sig først rigtig tryg, når hendes 

rammer i hverdagen bliver overholdt til 

punkt og prikke. Derfor kan ferier være 

meget problematiske – hvilket i øvrigt 

også gælder for Oliver. Under ferier 

er dagligdagens mønster brudt op, og 

børnenes utryghed og utålmodighed 

kommer til at fylde temmelig meget og 

præge ferieoplevelsen.

Dobbelt-diagnose

Laura fik bækkenløsning under gravidi-

teten. Barnet lå forkert og fødslen var et 

planlagt kejsersnit en uge før termin. 

- Var Dicte ikke kommet ud ved 

kejsersnit, så tror jeg det var gået rigtigt 

galt, for hun var aldrig kommet ud selv, 

vurderer Laura.

Men noget var galt, og ret hurtigt 

blev diagnosen stillet. Udover cerebral 

parese var Dicte også født med en 

sjælden kromosomfejl, der benævnes 

2P16,3. Kun ganske få mennesker her-

hjemme har denne kromosomændring, 

og lægernes erfaringer og viden med 

diagnosen er derfor meget sparsom.

Som førstegangsforældre var denne 

besked naturligvis noget af en mavepu-

ster for familien. Trods sorg og store be-

kymringer om fremtiden forsøgte Laura 

dog at holde fast i det normale liv, og 

med hjælp fra en krisepsykolog kom hun 

så meget på benene igen, at hun kunne 

genoptage sit arbejde allerede efter seks 

måneder. Hun insisterede ganske enkelt 

på at komme i gang og få tankerne 

sporet ind på en normal hverdag. Og det 

har den arbejdsmæssigt været lige siden, 

dog afbrudt af en barselsorlov for to år 

siden, hvor Dicte fik en fin lillesøster.

Erfaringer og noget der mangler

Søstrene Thatt vil gerne videregive nogle 

overordnede erfaringer omkring forlø-

bene, så det kan være med til at hjælpe 

andre:

De har begge gået til parterapi, og 

det at få sat ord på en masse tanker har 

været utroligt positivt for selvforståelsen 

og for parforholdet. Jacob og Laura går 

således i et forældreforløb hos neuro-

psykolog Käte From. Det har været den 

nødvendige ’iltmaske’, som parret selv 

betegner som hovedårsagen til, at de 

stadig står på benene.

De to søstre har også selv været 

gode til at bruge hinanden og støtte 

hinanden både i stressede situationer, 

men også i de gode perioder.

Da Camilla fik Oliver for 12 år siden, 

var der ingen i familien og omgangskred-

sen, der havde et barn med handicap. 

Så det var en helt ny og meget ensom 

verden, der åbnede sig. Trods de gode 

relationer til sin søster er ensomheden 

stadig en markant stressfaktor, nemlig 

i alle de situationer hvor familien skal 

kæmpe mod omgivelserne, herunder 

fagpersoner der har svært ved at forstå, 

at en ellers sund og rask dreng kan have 

så store kognitive problemer. Men det har 

han, og det er et stort problem.

Søstrene opfordrer forældre i samme 

situation til at være vedholdende og 

samtidig suge al den viden til sig om 

diagnose, behandling, støttemuligheder 

m.v. som de overhovedet kan opdrive, 

bl.a. i foreninger, på hjemmesider og 

gennem Facebook, hvor mange grup-

per ofte har en bred erfaringsudveksling 

blandt forældre.

Men man skal passe på med ukritisk 

at hoppe på alle velmenende råd, un-

derstreger Camilla og Laura. De foreslår 

derfor, at der etableres en mentorord-

ning, hvor man kan få hjælp og vejled-

ning om alt, og som kan give en overblik 

og berolige, når man har behov for det.

- Helt enkelt en ordning, hvor man 

kan spille bold op ad nogen, som selv 

har prøvet at være i ens sko. Det har vi 

virkelig savnet, er de to søstre enige om.

Dicte sidder flot på ponyhesten Tintin.
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Vores datter fik diagnosen cerebral pa-

rese, da hun var lidt over et år gammel. 

Her oplevede vi en sundhedsplejerske, 

som virkelig kunne sine ting. Men siden 

oplevede vi også et stort system, som 

ofte forholdt sig fuldstændigt tavst, og 

det har nærmest givet os 18 år med 

kronisk stress. Vi har dog hele vejen 

været enige om, hvad der skulle ske med 

vores datter.

De fire år i børnehaven var en 

blandet fornøjelse. Det første år blev 

hun observeret, det næste år gik med 

papirarbejde, det tredje år fik hun 18,5 

timers støtte om ugen og i det fjerde år 

blev støtten fjernet igen. Vi undrede os 

over, om hendes CP var forsvundet!

Vi blev gode til disciplinen ”klager 

allevegne” og havde samtidig masser af 

søvnløse nætter. Sundhedsvæsenet, som 

vi ellers tit var i kontakt med, var stort 

set ikke at finde i sagen i børnehavefor-

løbet. Heldigvis har vi begge forstående 

arbejdsgivere og lønkompensation nok 

til at dække møder med systemet, der 

skal holdes i gang. Vi klarede den ved at 

arbejde forskudt af hinanden.

Herefter kom vores datter i den 

kommunale specialskole. Her var skruen 

simpelthen ikke i vandet, hverken socialt 

eller fagligt. Indlæringen var på halv 

kraft. Der var seks børn i klassen med 

to lærere. Den ene var i øvrigt nybagt 

student fra et lokalt gymnasium - et godt 

menneske, men nok lidt underkvalificeret 

til specialundervisning. Kommunens læge 

spurgte, hvorfor vi var tilknyttet stedet, 

og vi kunne kun svare: spørg kommunen.

Cykeltiden til skolen tog dobbelt så 

lang tid som hjemturen - vores dat-

ter kunne simpelthen ikke lide at være 

på stedet. Vi bad om et egnet tilbud, 

men det ville kommunen ikke give, og 

så måtte vi selv tage affære. I 2. klasse 

bestilte vi ansøgningspapirer til en efter-

skole, som jeg have fået information om 

fra andre medlemmer i Spastikerforenin-

gen. Absurd at vi overhovedet fandt det 

nødvendigt, men ledelsens holdning var, 

at børnene i specialklassen bare skulle 

hygge sig i 10 år. Men hygger børn sig 

på en skole, når de ikke får den under-

visning, de forventer og magter?

Privatskolen var sidste chance

Det var med rysten på hånden, at vi flyt-

tede hende i privatskole. Det var sidste 

chance, hvis hun skulle have udbytte af 

sin skoletid, og vi var nødt til at handle 

selv. Der var lidt startvanskeligheder, 

men hun fik nogle rigtig gode skoleår, og 

fagligt gik det godt. Støtten var minimal, 

og vi kunne ikke komme igennem med 

vores anmodning om en psykologisk 

udredning, så betydningen af cerebral 

parese kunne afdækkes. Sagen involvere-

de to kommuner, og ingen af dem havde 

tilsyneladende viden om diagnosen. Da 

vi valgte at tage agtindsigt på Spastiker-

foreningens opfordring lige før hendes 

18 års fødselsdag, fandt vi ud af, at fire 

forskellige kommunale sagsbehandlere 

havde ’kureret' CP. Jeg fik det først at 

vide senere, fordi de havde ignoreret at 

fremsende mødenotater.

Derfor var det sidste år på privatsko-

len ikke særlig godt, og da efterskoler 

den gang først startede i 9. klasse, var 

der ingen andre muligheder. Vi søgte 

kommunen om hjælp til dækning af 

efterskoleopholdet, men de insisterede 

på deres egen specialskole – så var 

CP pludselig ikke kureret alligevel. Vi 

klagede over tilbuddet og vandt klage-

sagen i klagenævnet for specialunder-

visning. Endnu en gang: fuldtidsarbejde 

efter arbejde. Der gik halvandet år før 

kommunen besvarede hjemvisningen 

fra klagenævnet. Da vores kommune 

ikke er klar over, hvad cerebral parese 

betyder for skolegangen, indlæring og 

det sociale liv, blev starten ikke optimal. 

Og så pressede den næste faktor sig 

på – hvordan betaler vi for det her? Vi 

blev reddet af gong gongen, vi fik begge 

indbetalingen til efterlønnen udbetalt.

Efterskolen viste sig at være det 

rigtige valg. Personalet så vores dat-

ter som det menneske, hun er, og med 

deres hjælp lykkedes det til sidst – men 

desværre for sent i forløbet – at få kom-

munen overbevist om nødvendigheden 

af støtte og en udredning, der viste, at 

vores datter havde to alvorlige diagno-

ser. Trods de gentagne svigt bestod hun 

folkeskolens afgangseksamen (undtagen 

læsning). Samtidig blev vejen til videre 

uddannelse en mulighed. 

Vi har været rigtigt glade for efter-

skolen. Da der endelig kom kvalificeret 

hjælp, var det som at få iltmasken på. 

Vi blev bekræftet i, at de chancer vi har 

taget, var de rigtige, og så blev det 

faglige resultat rigtig godt. Personalet 

på stedet kendte til konsekvenserne af 

cerebral parese og var vant til at arbejde 

med de unge. De var gode til at tilegne 

sig viden og bruge den, og vores datter 

blev gladere, og vi ved nu, hvad hun kan 

på trods af sit handicap.

Vi har været vant til at høre om, hvad 

vores datter ikke kan. Kommunen har 

været fløjtende ligeglad med, hvad hun 

kan, og endnu mere om hvad hun drøm-

mer om. Vores målsætning er jo ikke at 

frembringe en ny atomfysiker, men blot 

det beskedne håb, at vores datter får en 

meningsfyldt tilværelse. Om det bliver 

arbejde, håber vi bestemt, og det gør 

hun også. Men vi kan kun støtte hende 

i hendes drømme. Det kniber bare så 

voldsomt for mig at sove, når persona-

let, ligegyldigt hvorfra de kommer, stiller 

sig op og siger: ”det kan du ikke” – uden 

hun har fået lov at prøve først.

Manglende viden, vilje 
og støtte gav os stress!
Af Connie Petersson

24 Spastikeren 3/2016



25Spastikeren 3/2016 
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Bliv klogere med 
Spastikerforeningen

Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

Hjernen er en underfundig størrelse, og udfordringerne står 

ofte i kø, når man har en alvorlig hjerneskade. Derfor har vi 

valgt at sætte fokus på hjerne og hjerneforskning til to forskel-

lige fyraftensmøder på den anden side af sommerferien. På 

kurset ’Hjerneforskning og læring’ fortæller hjerneforsker Kjeld 

Fredens om hjernens funktion, begrænsninger og muligheder 

og har særligt fokus på, hvordan vi kan træne den til at blive 

endnu bedre. Det kan nemlig (sagtens) lade sig gøre! Hjerne-

forsker Troels W. Kjær tager tråden op, når han et par uger 

senere fokuserer på, hvordan hjernen hos en person med 

hjerneskade afviger fra en hjerne uden samme skade. 

I løbet af oplægget kommer vi ind på, hvad plasticitet 

betyder for vores hjernekapacitet, samt hvordan vi kan træne 

hjernen til at forbedre vores koncentration, indlæringsevne og 

evne til at holde fokus.

Børn og seksualitet

Seksualiteten er en naturlig del af menneskets udvikling gen-

nem hele livet, men børns seksualitet er anderledes end de 

voksnes, og den kommer til udtryk på forskellige måder i for-

skellige aldre. På denne kursusdag sætter vi fokus på seksua-

litet blandt børn og unge med en funktionsnedsættelse med 

fokus på, hvordan forældre kan starte en dialog med hinanden 

og barnet om de følelser, der følger med. 

Deltagerne får viden om barnets seksuelle udvikling og kon-

krete redskaber til at støtte barnets udvikling. Det er seksual-

vejleder Jeannette Grubb Bramming, der underviser på kurset. 

Hun har mange års erfaring med emnet, og mange kender 

hende måske fra DR3’s program ’De uperfekte’.

Tvillinger – og mer’ til

Det er både en stor glæde og en stor overraskelse, når der 

kommer flere børn i stedet for det ene planlagte, og udfordrin-

gen bliver ikke mindre, hvis det ene barn viser sig at have cere-

bral parese. Hvordan forholder man sig til at have flerlinger, der 

har samme alder, men er langt fra hinanden i udviklingstrin, 

modenhed og fysik og som har vidt forskellige muligheder? 

Det kommer vi ind på i løbet af kurset ’Tvillinger – og 

mer´til’. Undervisere er Sinne Colding Thaysen, der selv har 

trillinger, hvoraf det ene barn har CP, psykolog Leif Nord og 

specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Petersen, der har 

mange års erfaring med at arbejde med henholdsvis familier og 

søskende til et handicappet barn.

Glem heller ikke…

Og lige til sidst – har du fået et barn med diagnosen cerebral 

parese, og er barnet op til 7 år, så har du og din familie måske 

glæde af weekendkurset’ Mit barn har CP – hvad nu?’ Dette 

weekendkursus er til dig, der har brug for konkret viden om 

diagnosen CP og hjælp til at forstå og sætte ord på den nye 

familiesituation. Der er også oplæg fra vores dygtige socialråd-

giver Jens Tamborg, der giver et overblik over, hvilke støtte-

muligheder Serviceloven rummer. Endelig giver kurset gode 

muligheder for at møde andre familier med et CP-barn. Det er 

vores oplevelse, at deltagerne går lettede hjem fra kurset efter 

at have fået en masse ny viden og et nyt netværk af andre for-

ældre, der står i samme situation. Kurset er for hele familien, 

både forældre, børn med CP og dem uden. Børnene bliver pas-

set af erfarne børnepassere under oplæggene.

Hjerneforskning og læring
24. august kl. 17-19.30 på MarselisborgCentret, P. P. 
Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C.
Det er hjerneforsker Kjeld Fredens, der underviser. Det 
koster 75 kr. at deltage, hjælpere er gratis, men skal 
tilmeldes af hensyn til forplejning. Tilmelding og betaling 
senest 10. august på spastikerforeningen.dk/kurser

Seneste nyt fra hjernen
15. september kl. 17-19.30 hos Spastikerforeningen, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Det er hjerneforsker Troels W. Kjær, 
der underviser. Det koster 75 kr. at 
deltage, men hjælpere er gratis. 
Husk alligevel at tilmelde dem af 
hensyn til forplejningen. Tilmelding 
og betaling senest 30. august på 
spastikerforeningen.dk/kurser

I ved sikkert allerede det meste, men er der plads til forbedringer – så kom på kursus med 

Spastikerforeningen. Der er mange gode muligheder i de kommende måneder.
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Mit barn har CP 
– i samarbejde med 
FamilieNet
19.-20. november, vi starter kl. 10 
om lørdagen.
Undervisere er psykolog Leif Nord, 
informatør Christa Nielsen, Anne 
Petersen, der er mor til et CP-barn, 
samt socialrådgiver Jens Tamborg. 
Det koster 2.000 kr. for deltagere 
over to år, og 1.000 kr. for deltagere 
under 2 år. Der er gode mulighe-
der for at søge tilskud til kurset 
gennem din kommune. Tilmelding 
og betaling senest 20. oktober gen-
nem spastikerforeningen.dk/kurser

Børn og seksualitet
13. september kl. 10-15 hos Spasti-
kerforeningen, Blekinge Boulevard 
2, 2630 Taastrup.
Det er seksualvejleder Jeannette 
Grubb Bramming, der underviser. 
Tilmelding og betaling senest 1. 
september gennem 
spastikerforeningen.dk/kurser

Tvillinger – og mer’ til
8. oktober kl. 10-16 på Brogården, 
Abelonelundvej 40, Strib, 
5500 Middelfart.
Det er psykolog og familierådgi-
ver Leif Nord, specialpædagogisk 
konsulent Malene Gerd Petersen 
samt trillingemor Sinne Colding 
Thaysen, der underviser. Det koster 
150/300 kr. (medlem/ikke-medlem) 
at deltage. Tilmelding og betaling 
senest 26. september på 
spastikerforeningen.dk/kurser

Mange voksne med cerebral parese har udtrykt et ønske 

om flere sociale arrangementer, og da vi allerede har et 

netværk for netop denne gruppe i Storkøbenhavn, var det 

naturligt også at starte et netværk i Aarhus. Her har John 

Busk Sørensen tilbudt at være tovholder, og han glæder sig 

til at byde velkommen, når det går løs med tre arrangemen-

ter i løbet af 2016.

Netværket i Aarhus startede med et arrangement den 

17. juni, hvor den stod på grill og hygge hos 

Handi-k@ i Viby.

Nåede du ikke at få tilmeldt dig netværket, inden det 

første arrangement, så kan du sagtens nå det endnu. Du 

kan løbende støde til, og næste gang netværket mødes 

er torsdag den 27. oktober kl. 17-20 ligeledes hos Handi-

k@ på Engtoften 7 i Viby J. Her vil Spastikerforeningens 

psykolog Klaus Christensen holde oplæg og diskutere, hvilke 

udfordringer en hjerneskade kan give i en almindelig hver-

dag – og lidt tips til, hvordan de kan kompenseres.

Vi slutter sæsonen på kunstmuseet Aros i Aarhus 

onsdag den 16. november klokken 17-20, hvor vi kigger 

på kunst og får nogle gode timer sammen i de flotte og 

inspirerende omgivelser.

250 kroner for hele sæsonen 

Netværket er en god mulighed for at lære nye mennesker 

at kende under hyggelige former. Man får en hyggelig ef-

termiddag og aften sammen med andre voksne med CP, og 

så er der enten let mad eller kaffe/kage med i prisen hver 

gang.

Det er som nævnt John Busk Sørensen, der er tovholder, 

og har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til ham 

på jbs@handi-travel-info.dk eller til Trine Kamp Larsen fra 

Spastikerforeningens sekretariat på tkl@spastik.dk

Det koster 250 kroner for hele sæsonen – det vil sige 

alle arrangementer. Det er altså ikke muligt blot at plukke 

et enkelt arrangement ud. Man betaler for det hele. Dog 

skal du huske at tilmelde dig hver gang, så vi ved, hvor 

mange der kommer af hensyn til bord- og billetbestilling. 

Har du behov for en hjælper, deltager hjælperen naturligvis 

gratis.

NETVÆRK FOR VOKSNE MED CP:
– nu i Jylland!

Som en pendant til netværket i Københavnsområdet er der nu etableret et netværk for 
voksne med cerebral parese i Aarhus. 

Har du lyst til at være med i netværket? Så er der tilmelding 

og betaling hos Trine Kamp Larsen på tkl@spastik.dk

Du kan indbetale beløbet på reg. nr. 2191 - kontonummer 

349 168 8164 eller på MobilePay/Swipp 30 43 02 45. 

Husk at skrive navn og ’Netværk Aarhus’ på indbetalingen.

Meld dig til

Har du spørgsmål, eller vil du bare vide mere? Så kontakt endelig kursuskonsulent 
Trine Kamp Larsen på tkl@spastik.dk eller telefon 38 38 03 11. 
Følg med på Facebook eller foreningens nyhedsbrev, hvis du vil have flere nyheder.

27Spastikeren 3/2016 27



Efter en uges strålende sol var vejret 

over Herning Atletikstadion mere mode-

rat, da knap et halvt hundrede atleter, 

trænere og hjælpere var samlet i pinsen. 

Udover træning og stævne for lands-

holdsløberne bød lørdagen på åbent 

hus, som Spastikerforeningens kredsfor-

mand for Vestjylland, Bent Ole Nielsen, 

havde inviteret til i samarbejde med 

Dansk Handicap Idræts-Forbunds (DHIF) 

Racerunning-team. Og det blev en fin 

succes. Seks uprøvede kræfter var mødt 

frem, og med lidt instruktion og tilpas-

ning af de trehjulede ’løbecykler’ gik det 

rundt på de røde kunststofbaner i fuldt 

firspring. Nogle tog længere ture end 

andre, men ens for alle var, at turene 

blev afsluttet med store smil.

Silas Schou fra Herning, der netop er 

fyldt 7 år, var den yngste, og Suzanne 

Lassen på 64 år var den ældste, og 

netop den aldersspredning giver et godt 

billede af, at racerunning er en sport for 

alle, og som landsholdets styrketræner, 

Susanne Ladefoged, sagde til flere: 

Det er aldrig for sent at komme i gang. 

Hun har gennem årene været med til at 

træne mange op helt fra bunden. Og der 

er ikke kun én måde at løbe på. Alle har 

deres egen personlige stil.

Grænserne er rykket

Racerunning er en sportsgren, som 

har udviklet sig positivt i de senere år. 

Takket være et stort arbejde af landstræ-

ner Leif Nielsen, styrketræner Susanne 

ladefoged, holdleder Peter Kromann 

og sportschef og koordinator Mansoor 

Siddiqi – der tilsammen udgør DHIF’s 

Racerunning-Team - har der været arbej-

det målrettet på at udbrede sporten og 

samtidig få den med på det paralympi-

ske program. Sporten dyrkes i 25 lande 

og har ca. 100 udøvere i Danmark - de 

fleste med cerebral parese. Netop blandt 

denne gruppe har mange opdaget, at 

de både fysisk, psykisk og socialt har 

kunnet rykke deres grænser med race-

running. Ikke kun de mere ’letbenede’ 

spastikere, men også dem der aldrig 

kommer ud af deres elkørestol, medmin-

dre de skal på toilettet eller i seng!

For den gruppe har det naturligvis 

krævet en ekstra indsats og en lang ind-

køringsperiode, hvor musklerne og bio-

At racerunning er for alle, var pinsens træningssamling på Herning Atletikstadion et godt bevis på. 

Her var der landsholdtræning, stævne, åbent hus og masser af socialt samvær i fire dage.

Nybegyndere og eliten 
var samlet i Herning

Tekst og foto: Frands Havaleschka

Selv om man er blevet 64 år, er det ikke for 
sent at komme i gang, erfarede Suzanne 
Lassen fra Tjørring.

Helle Ladefoged og Lasse Kromann er enige om, at racerunningen har styrket 
deres funktionsniveau og selvtillid.

Landstræner Leif Nielsen styrede landsholdløberne 
efter et nøje tilrettelagt træningsprogram.
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feedbacken til hjernen gradvist er blevet 

trænet aktivt. Her handler det simpelt-

hen om at få hjælp til at flytte fødderne 

skridt for skridt. Glæden har efterføl-

gende været stor – nærmest ubeskrivelig 

– når det så endelig lykkedes ikke kun at 

komme på højkant, men også fremad!

En hel del spastikere har svært ved at 

kontrollere selv de mest simple bevægel-

ser og dagligdags rutiner. Så det at gøre 

noget selvstændigt, bevæge sig frit og 

opleve farten er en stor tilfredsstillelse.

Giver selvtillid og overskud

Helle Ladefoged og Lasse Kromann er 

to af landsholdsdeltagerne i trænings-

samlingen. Helle er 22 år og har dyrket 

racerunning i 10 år. Hun bor i Aarhus og 

løber for klubben i Randers. Lasse på 

20 år har dyrket racerunning i Odense 

Baglæns kørestolsrace var i 
mange år en sportsgren, som 
flere med cerebral parese del-
tog i. Ønsket om at opfinde 
en sport, hvor man kørte for-
læns og udnyttede kræfterne 
bedre satte Connie Hansen og 
Mansoor Siddiqi i gang med 
at bygge den første løbecykel. 
Det er nu 25 år siden.
Rekvisitten fik først navnet Pe-
tra, men har siden 2003 haft 
navnet RaceRunner. Det er en 
specialbygget 3-hjulet løbecy-
kel med sadel - uden pedaler.
Konstruktionen betyder, at den 
er oplagt at bruge for folk med 
f.eks. cerebral parese, gigt og 
forskellige balanceproblemer, 
herunder også personer der 
normalt kun bevæger sig rundt 
i elektrisk eller manuel køre-
stol. Den produceres i mange 
størrelser til både børn og 
voksne, og i alt 10 klubber til-
byder racerunning.

Kort om 
racerunning:

Dagens yngste, Silas Schou på 7 år, jublede 
om kap med sin mor efter fire runder på 
atletikbanen.

  >>

Efter et sandt smertehelvede i det meste af 2015 
er Pernille Vrang kommet ovenpå igen, bl.a. tak-
ket være daglige ture med sin racerunner.
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NYHED FRA SYVSTEN KRO

Frisk lavet mad hver dag 365 dage om året

Hver Søndag svinekam stegt som vildt eller svinekam.

Hver Tirsdag Stegt eller Paneret flæsk.

Vi server go gammel dags dansk mad, som ankommer ud til den enkelte
borger eller firma på en varm tallerkner. maden bliver lavet hver morgen
fra bunden af friske råvare. pris fra kr. 53,-

Godkendt i hele Aalborg kommune på ældre/handicap området som
madleverandør  

Husk vi har fest til fast pris. 3 rettes menu ad libitum øl, vand og
vin, under hele middagen, kun kr. 389,- kan desuden kombineres med 
natmad til kr. 425,- begge dele er inkl. leje af lokaler, blomster og 
betjening.

Vi har 2 tilbudsmenuer som køre resten af året til kun kr.109,- 

ved bestilling af min. 10 kuverter 

Vi har store flotte stjerneskud til KUN kr. 109,- 

(Altid friske fisk, som pandesteges.)

3 stegte fisk ,1 kogt fisk, laks, rejer, æg, asparges 

Ålborgvej 247 • 9300 Sæby •  Tlf.: +45 98 46 80 44
syvstenkro1@gmail.com • www.syvstenkro.dk
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Atletik/OGF, siden han var 16 år. Før 

havde han gået til ridning, fodbold og el-

hockey, men ingen af disse aktiviteter har 

givet ham nær så meget som racerunnin-

gen, og ved søndagens stævne satte han 

ny verdensrekord på 100 meter.

De to landsholdsløbere er ikke i tvivl 

om, at sporten har haft stor betydning 

for dem:

- Det har været med til at give os 

mulighed for at dyrke sport lige som 

alle andre og givet os et større socialt 

netværk. På det fysiske plan har det 

givet os en langt bedre kropsbevidsthed, 

større muskelstyrke, en bedre kondition 

og mere kontrol over kroppen.

- Samtidig har vi fået større selvtillid 

og mere overskud i hverdagen, fremhæ-

ver de.

Det er elementer som alle, der har 

kastet sig over racerunning, har mærket 

i større eller mindre grad. For hvis der 

er noget, der er godt for kroppen, så er 

det at bevæge sig. Og for netop gruppen 

af spastikere kan de fysiske udfoldelser 

være med til at mindske spasmer og 

kramper, udover at det forbedrer vejr-

trækningen, kredsløbet og fordøjelsen.

Hjalp på smerter og gangfunktion

At det også kan tage nogle af smerterne 

er Pernille Vrang fra Sønderborg et lysle-

vende eksempel på. Den 31-årige atlet 

fik sidste år en slem virusinfektion, som 

i fire måneder sendte hende ind og ud 

af hospitalerne i Sønderborg og Odense. 

Det startede med en madforgiftning på 

en rejse til Thailand. Her blev hun rigtig 

dårlig og medicinsk behandlet af de 

lokale læger. Men de stærke piller var 

en regulær fejlbehandling, der ødelagde 

mere end de gavnede. Nerverne blev 

lammet, og trods en kompetent behand-

ling i Danmark trak det ud med helbre-

delsen. Hun har haft utroligt mange 

smerter, og har det stadig, men en time 

hver dag med racerunning-cyklen på 

gader og villaveje i Sønderborg har haft 

en smertestillende effekt.

- Det holder såvel tanker som 

smerter på afstand, fortalte Pernille, der 

efterfølgende har oplevet, at den megen 

træning har gjort hende endnu bedre 

end før. Hun håber derfor på at opnå 

rigtig gode resultater til de kommende 

stævner i både ind- og udland.

For Britt Drud Sørensen, 30, der 

fysisk har en let CP, har racerunningen 

betydet bedre balance og gangfunktion. 

Nu slæber den højre fod ikke i samme 

omfang som tidligere.

- Holder jeg pause i blot få uger, så 

kommer det tilbage, fortæller Britt.

Kig forbi

Resten af pinsen stod den på træning 

og stævne, og cheflandstræner Mansoor 

Siddiqi var godt tilfreds med de fire 

dages aktiviteter. Han ser nu frem til den 

store internationale camp på Frederiks-

berg Stadion i dagene 10.-17. juli, hvor 

200 deltagere, ledere og trænere har 

meldt deres ankomst. 

Her vil der være masser at kigge på, så 

alle er velkomne til at kigge forbi. 

Læs mere på racerunning.dk

Parasport Frederiksberg
Jens Stockmarr
Telefon: 20 49 39 67
E-mail: sto@geus.dk 

Herlufsholm (HGATM) 
Leif Nielsen
Telefon: 29 80 60 24
E-mail: leni@oncable.dk 

IH Aalborg
Alice Birkbak
Telefon: 21 80 37 73
E-mail: alicebirkbak@hotmail.com 

Odense Atletik/OGF
Kristian Kaspersen
Telefon: 30 29 32 78
E-mail: k.kaspersen@gmail.com  

RR Randers SFA
Susanne Ladefoged
Mobil: 31 33 32 58
E-mail: susprivat@live.dk 

RaceRunning Klub Holbæk
Ole Berggren Jørgensen
Telefon: 20 29 33 73
E-mail: oberggrenj@gmail.com 

Vidar Atletik Sønderborg
Søren Wrang, Sønderborg
Telefon: 22 44 97 28
E-mail: swrang@sauer-danfoss.com 

Aabenraa RaceRunning
Ulla Reinholdt
Telefon: 74 62 15 15
E-mail: beck-reinholdt@webspeed.dk 

Vejle Idrætsforening
Line Vacker
Telefon: 42 25 76 20
E-mail: line-vacker@hotmail.com

Viking Atletik, Rønne
Claus Clausen
Telefon: 23 71 35 35
E-mail: claus.clausen@stofanet.dk
 

Lokale racerunning
-kontakter over hele landet

Mansoor Siddiqi håber, at mange flere vil 
opdage racerunningens glæder og henviser 
til de forskellige klubber i landet, hvor man 
kan henvende sig.

Landsholdsløberne trænede hele pinsen i Herning.
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Bistandstillægget der forsvandt

Mod på livet

Det har atter givet Kim mod på livet, 

der ellers har været rimelig turbulent. 

Allerede som 12-årig flyttede han fra 

hjemmet i Jylland til Geelsgaard Kost-

skole i Virum, hvor han boede indtil en 

alvorlig brandulykke sendte ham på et 

længere ophold på Rigshospitalet. Som 

ganske ung havde han nogle års ophold 

på Østerskoven, hvorefter han flyttede 

på værelse i bofællesskabet på Syren-

bakken i Nr. Sundby, hvor han havde 

været skrevet op siden barnsben. Efter 

nogle år her flyttede han i egen lejlighed 

i Aalborg, men det blev aldrig nogen 

succes. Dertil var støtten for sparsom og 

miljøet for hårdt.

Men nu har han i knap 20 år boet på 

Vikingevej i Nr. Sundby, og det er han i 

bund og grund godt tilfreds med.

Han havde i flere år fået et bistandstil-

læg, så han kunne få opfyldt nogle af 

de hjælpebehov, han har for at leve 

en nogenlunde meningsfuld tilværelse. 

Behovet er stort, for Kim har meget lidt 

sprog, han har slidgigt og kraftig spa-

sticitet og kan kun bruge den ene arm. 

Han kan således ikke foretage sig noget 

socialt eller praktisk uden massiv hjælp. 

Det betyder, at han har problemer med 

at holde orden i sin lejlighed, og at han 

sjældent kommer udenfor døren.

Men ikke desto mindre trak Frede-

rikshavn Kommune bistandstillægget 

tilbage sidste år. Begrundelsen var, at 

Kim allerede fik den nødvendige bistand 

og pleje fra kommunen, som bistandstil-

lægget skulle dække. Dermed mente 

kommunen, at han var overkompense-

ret. Men det var han ikke. For kommu-

nen tog udgangspunkt i, at hans bolig 

var et midlertidig eller varigt tilbud efter 

Serviceloven. Det ville give baggrund for 

at inddrage bistandstillægget, men bo-

ligen på Vikingevej er en plejebolig efter 

almenboliglovens § 105, der berettiger 

til bistandstillæg.

Ankeafgørelsen var klar

I samråd med sin lillebror, som er jurist, 

blev Kim rådgivet omkring hans klage-

muligheder, hvorefter Kim selv skrev en 

klage og ankede kommunens afgørelse 

i Ankestyrelsen. Her var sagsbehand-

lingen klar. Ankestyrelsen vurderede, at 

kommunen ikke kunne inddrage bistand-

stillægget med deres begrundelse om, 

at han fik den nødvendige bistand og 

pleje. Da det er borgerens egen bolig 

med lejekontrakt, skal der foretages en 

individuel og konkret vurdering af bor-

gerens behov for hjælp på baggrund af 

omfanget af funktionsnedsættelsen og 

dermed en individuel vurdering af, hvad 

borgerens pleje- og bistandstillæg skal 

anvendes til. 

Kommunen blev derfor bedt om at 

genoptage sagen, hvilket har betydet, at 

Kim med tilbagevirkende kraft fra august 

2015 til februar 2016 fik sit bistand-

stillæg tilbage. Det er p.t. et tillæg på 

3.090 kroner, som udgør en væsentlig 

del af hans økonomi. 

Samtidig har den kommune, hvor 

Kim nu bor i, bevilget ledsagelse 15 

timer om måneden, dog først efter at 

Kims lillebror, med fuldmagt fra Kim, 

havde klaget over kommunens oprin-

delige afslag på ledsagelse. Kim har nu 

mulighed for at komme ud af lejligheden 

– og han er desuden bevilget socialpæ-

dagogisk bistand efter § 85, som yder 

hjælp til selvhjælp, så han bedre kan 

holde orden i lejligheden. 

Kan det være rigtigt, at kommunen sådan bare lige kan inddrage et bistandstillæg? 
Uanset hvad, så skete det for Kim Østergaard Nielsen, 46, der bor i en 2-værelses 
lejlighed på Vikingevej i Nr. Sundby. 

Med god støtte fra sin bror og Spastikerforeningens socialrådgiver har Kim Østergaard Nielsen 
atter fået styr på sin dagligdag i Nr. Sundby.
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Der er hjælp at hente 
til kognitiv udredning i 
servicelovens § 11

Lov om opsættende virkning

I rådgivningen er vi blevet opmærksom-

me på, at forældre til et barn med CP, 

som f.eks. har fået foretaget en kognitiv 

udredning, kan have behov for konkret 

viden om, hvordan de bedst muligt 

hjælper barnet/den unge i hverdagen - 

og dermed opnår størst mulig viden om 

barnets kognitive vanskeligheder.

Her kan det være vigtigt for foræl-

drene at tale med en fagperson, der 

har særlig viden om CP. Fagpersonen 

kan kvalificere forældrene til at itale-

sætte barnets/den unges problemer 

på baggrund af dokumentationen, der 

beskriver de kognitive vanskeligheder. 

Denne viden er en forudsætning for at 

forstå dokumentationen og afgørende 

for forældrene i forhold til at afhjælpe og 

begrænse funktionsnedsættelsen.

§ 11 i Lov om social service er en 

bestemmelse, der spænder over en bred 

vifte af forebyggende indsatser overfor 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

har i april afgivet en betænkning, hvor 

alle partier støtter et beslutningsforslag 

om opsættende virkning i en række 

klagesager. Den vil sikre, at borgere 

med handicap ikke fratages deres hjælp, 

mens deres klagesag behandles.

En klage kan i dag tage måneder at 

behandle, og selv om borgeren ender 

med at få ret, får vedkommende ingen 

erstatning eller kompensation, derimod 

beholder kommunen den fulde bespa-

relse også selvom de taber klagesagen. 

I Spastikerforeningen har vi længe 

påpeget det usunde økonomiske incita-

børn/unge og deres familier, hvor pro-

blemerne endnu ikke er så store, at det 

er nødvendigt at starte en børnefaglig 

undersøgelse efter Lov om Social Service 

§ 50.

Særligt § 11 stk. 7 er interessant for 

børn og unge med CP og deres familier, 

da kommunalbestyrelsen (kommunen) 

efter denne paragraf har en forpligti-

gelse til at yde gratis rådgivning til børn 

og unge med ”adfærdsmæssige proble-

mer eller fysisk eller psykiske funktions-

nedsættelser”. Udover rådgivningen har 

kommunen efter denne bestemmelse en 

forpligtigelse til at tilbyde undersøgelse 

og behandling. Den behandling, der her 

kan være tale om, kan f.eks. være psyko-

logsamtaler og fysio- eller ergoterapeu-

tiske behandling. Formålet med rådgiv-

ningen, undersøgelse og behandling 

efter § 11, stk. 7, er således at afhjælpe 

problemer, der allerede eksisterer.

Kontakt til 
rådgiver-teamet
En ny sag startes altid ved en telefon-

henvendelse. Du kan kontakte Spa-

stikerforeningens rådgivningsteam på 

følgende numre og træffedage:

Socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg
Mandag kl. 15-18 og fredag kl. 9-12
på telefon 38 14 88 98
(Ferie: Uge 28,29 og 30) 

Socialrådgiver 
Jens Tamborg  
Tirsdag kl. 15-18 og onsdag kl. 9-12 
på telefon 38 88 45 96
(Ferie: Uge 31, 32 og 33)

Socialrådgiver 
Anne-Marie Larsen 
Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 10-12 
på telefon 38 88 45 97 
(Ferie: Uge 26,28, 29 og 30)

Psykolog 
Klaus Christensen 
Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12 
på telefon 38 88 45 95 
(Ferie: Uge 26, 27, 30, 31 og 32)

ment, hvor kommuner kan tjene penge 

på at træffe forkerte afgørelser. Derfor 

har en styrkelse af retssikkerheden bl.a. 

ved at indføre opsættende virkning i 

klagesager stået højt på ønskelisten. Det 

er dog uvist, hvor mange klagesager der 

bliver omfattet af den ny lov. Af betænk-

ningen fremgår det, at en sag kan få op-

sættende virkning ”hvis kommunens af-

gørelse om fratagelse eller nedsat hjælp 

får vidtrækkende konsekvenser, som ikke 

eller kun vanskeligt lader sig genop-

rette.” Som eksempel nævnes sager som 

merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og 

Borgerstyret Personlig Assistance.
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At 2015 har været et særdeles aktivt år 

for Spastikerforeningen afspejlede sig 

ganske godt i omfanget af den beret-

ning, som landsformand Lone Møller 

fremlagde på hovedbestyrelsens møde 

den 30. april. Den fyldte 29 sider og kan 

læses på foreningens hjemmeside. 

Landsformanden fremhævede, at det 

har været en periode præget af men-

nesker med cerebral parese (CP). Her 

Landsformand Lone Møller kunne se tilbage på et aktivt år, da hun aflagde beretning for 
hovedbestyrelsen.

Omfang af beretning og 
aktiviteter hænger sammen

Af Frands Havaleschka 

Beretning og nøgletal for 2015

Det har været et godt år, men vi skal fortsat 
udvikle foreningens tilbud, så der er noget 
til alle grupper, understregede landsformand 
Lone Møller på hovedbestyrelsens møde i april.

nævnte hun Jacob Nossell, Cath Borch 

Jensen, Caspar Eric og Team Tvilling. 

Stærke personligheder, som på hver 

deres måde har sat handicap og men-

nesker med CP på dagsordenen. 

- Deres succes er ikke andres fortje-

neste, det er helt deres egen, og det har 

skabt åbenhed om det at være spastiker, 

og som Spastikerforeningen har været 

en vigtig del af, understregede hun.

- Jeg håber, at vi nu har set begyn-

delsen på Spastikerforeningen version 

2.0 – en forening, som har tilbud og 

aktiviteter til alle medlemsgrupper, en 

forening som lytter til og har fokus på 

medlemmerne, en forening som er 

med til at præge den handicappolitiske 

diskussion – kort sagt en forening, som 

tilbyder et aktivt og meningsfyldt fælles-

skab for alle, der har CP eller på anden 

vis er berørt af CP.

Nye og relevante tilbud

Lone Møller understregede, at hvis 

visionen skal indfries, så skal forenin-

gen fortsætte med at udbygge og skabe 

nye relevante tilbud til medlemmerne. 

Bl.a. ved at styrke rådgivningen, skabe 

flere og bedre kurser, udbygge bisid-

derordningen, skabe nye netværk for 

forskellige målgrupper og sikre relevant 

information til alle. I den forbindelse 

gælder det også om at skabe nye tilbud 

til den gruppe af potentielle medlemmer, 

som vi endnu ikke har fat i.

Hun mente samtidig, at det er vigtigt 

at få styrket kendskabet til mennesker 

med CP i den brede offentlighed, hvilket 

det er lykkedes fint med gennem flere 

gode pressehistorier. 

- Men der er fortsat alt for mange 

fordomme og forudfattede meninger om 

denne gruppe, mente landsformanden, 
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SPASTIKERFORENINGEN · NØGLETAL 2015

INDTÆGTER (hele kroner) 2015        2014

1. Egne indtægter                                                       
 Medlemskontingent 685.177    752.790 
 Egenbetaling vedr. aktiviteter 418.288    639.794
 Leje/institutioner 3.142.707 3.234.160 
 Annoncer/PR-artikler 147.022    178.220
 Renteindtægter og udbytte 2.945.633    710.000
 I alt 7.338.827 5.514.964

2.  Tilskud og støtte
 Tilskud, bidrag og gaver 892.813    779.432
 Tilskud fra Socialministeriet 207.925    224.541
 Andre offentlige tilskud 58.982      66.377
 Andel fra Tips/Lotto 1.651.549 1.740.087
 Momskompensation 160.861    188.069
 I alt 2.972.130 2.998.506

3. Arv m.m.
 Modtaget arv 421.745 1.000.000
 Andre indtægter 0               0
 I alt 421.745 1.000.000

 Indtægter i alt: 10.732.702 9.513.470 

 
OMKOSTNINGER (hele kroner) 2015        2014

4. Aktiviteter i kredsene
 Tilskud til kredsforeningerne 509.240    555.829
 Klubber 140.409    205.034
 CP Ung 114.847      88.046
 I alt 764.496    848.909

5. Kurser, ferieophold m.v.
 Kurser 646.122 681.719
 Sommerhus, Samsø 128.249   112.095
 Konference, familieferier, 
 CP-Norden m.v. 323.993 339.145
 Netværk for voksne med CP 15.938              0
 Klausulerede udgifter 480.124 255.638
 Ejendommens drift 978.659   990.338
 I alt 2.573.085 2.378.935

6. Forskning, rådgivning og institutioner
 Videnskabeligt arb./
 Psykologisk rådgivning: 522.721 508.050
 Socialrådgivning: 624.295 653.873
 Prioritetsydelser/institutioner: 1.962.252 2.170.230
 Andre omkostninger: 83.779   66.186
 I alt 3.193.047 3.398.339

7. Oplysning og information
 Blad, info og oplysning 1.633.225 1.548.574
 Kontingenter 25.000      25.000
 I alt 1.658.225 1.573.574

8. Ledelse og administration
 HB, FU, formand og landsmøde (*) 300.678 601.628
 Projekt Fundraising 499.103            0
 Administration 2.801.962 2.742.762
 I alt 3.601.743 3.344.390

Omkostninger  i alt:   11.790.596 11.544.147

 
 Samlet resultat   -1.057.894 -2.030.677

(*) Der afholdes kun landsmøde i de lige år.

der opfordrede til at styrke den lokale indsats i kredsene, 

så foreningens lokale synlighed og gennemslagskraft bliver 

større.

Indsatser bredt set

På den handicappolitiske front fremhævede Lone Møller de 

fire helt afgørende problemstillinger: Opfølgningen på folke-

tingsvalget og drøftelserne med samtlige de nyvalgte social- 

og handicapordførere, kontanthjælpsreformen, regeringens 

serviceeftersyn på inklusionsindsatsen i folkeskolen og den 

igangværende revision af servicelovens voksenbestemmel-

ser.

Fra den mere interne foreningspolitiske dagsorden 

nævnte hun telemarketingkampagnen, der har skabt nye 

medlemstyper og en forbedret økonomi, et medlems- og 

økonomisystem under udvikling, arbejdet med en ny hjem-

meside, der skal præsentere Spastikerforeningen mere 

informativt, større fokus på fondsansøgninger og projek-

taktiviteter samt ansættelsen af en ny socialrådgiver, der 

har opgraderet foreningens rådgivningsindsats. Derudover 

har foreningen også haft stærkt fokus på de sociale medier, 

primært Facebook, som hun vurderede bliver en vigtigere og 

vigtigere formidlingskanal.

Prinsessen besøgte Spastikerforeningen

Lone Møller kunne i beretningen også glæde sig over, at 

foreningen den 6. november havde besøg af foreningens 

protektor, HKH Prinsesse Benedikte, samt at vi i 2015 havde 

modtaget endnu en stor donation fra Arvid Nilssons Fond, 

der blev uddelt til 375 personer med CP. Derudover fremhæ-

ves i beretningen en velbesøgt CP-konference i Kolding, de 

mange kursusaktiviteter og det store arbejde i kredse og i 

ungdomsafdelingen, som nu i et år har heddet CP Ung.

Afslutningsvis fokuserede Lone Møller på to temaer, 

som vil præge de kommende års arbejde. Dels en målrettet 

indsats for at neuropsykologisk udredning bliver obligatorisk 

for alle børn med CP inden skolestart og umiddelbart før, de 

forlader folkeskolen, og dels en undersøgelse af behovet for 

nye sundhedsfaglige tilbud for voksne med CP.

Læs hele beretningen:Den kan hentes på 
spastikerforeningen.dk/beretning
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Samsø Byggecenter A/S
Åvej 10, Ballen • 8305 Samsø

Tlf: 33 68 61 70
samsoe.xl-byg.dk

Åbningstider
Byggecenter og proffcenter

Mandag - Fredag • 08:00-17:00
Lørdag • 09:00-13:00

Kongensgade 33
3550 Slangerup
Tlf. 47 33 56 54

info@thomsensdiner.dk
www.thomsensdiner.dk

 

Middelfart Apotek
Jernbanegade 2C
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 77 43

 

StribApotek
Filial af Middelfart Apotek

Sofiendalvej 10, Strib
5500 Middelfart
Tlf: 64 41 78 43

www.middelfartapotek.dk 
mandag-torsdag 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9  -13

AABENRAA MULTIARENA
Bevæg dig - bevar dig

www.aabenraahallerne.dk

Vi er medlem af

BELYSNING • SOLENERGI • VENTILATION

Din GRØNNE elektriker med mere end 15 års erfaring 
Autoriseret el-arbejde med service og kompetance

Ringstedvej 689 • Tlf. 3514 2161 • www.gelcom.dk

Komplet Øfeldt 
træningssæt sælges

Høj briks, høj skammel, 
lav skammel + 2 lange 
læderremme (3,5 m)

Kontakt Marie-Louise 61 60 97 27 
el. m-lhahn@hotmail.com
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CP Ung deltog i SUMHs repræsentantskabsmøde  
SUMH – Sammenslutningen af unge med handicap – holdt repræsentant-

skabsmøde den 9. april. I mødet, der holdes én gang årligt og svarer til 

en generalforsamling, havde CP Ung to delegerede, henholdsvis formand 

Cæcilie Nisbeth og næstformand Julie Morell.

På repræsentantskabsmødet blev der valgt ny formand, da Mads Brix 

Baulund efter tre år på posten valgte at trække sig. Den nuværende næst-

formand, Sigrid Stilling Netteberg, blev uden modkandidater valgt til ny 

formand og efterfølgende blev Fie Suryaninoff valgt til næstformand.

Hvordan afholder jeg en god ansættel-

sessamtale? Hvilke rettigheder har jeg 

som arbejdsleder, og hvilke pligter følger 

der med? Hvordan sikrer jeg, at mine 

hjælpere har det bedst mulige arbejds-

miljø? Hvordan tager jeg den svære 

Redigeret af Cæcilie Nisbeth

Workshop om BPA – den gode arbejdsleder 
samtale, hvis jeg ikke længere ønsker 

at have en bestemt hjælper i mit team? 

Det er spørgsmål, som alle arbejdsledere 

med en BPA-ordning på et tidspunkt 

har stillet sig selv – navnlig som unge, 

nye og uden erfaring. Men også den 

garvede arbejdsleder har sikkert mere 

end én gang stillet nogle af ovenstående 

spørgsmål. 

CP Ung havde derfor valgt at sætte 

fokus på netop disse spørgsmål, da 

medlemmer af CP Ung og andre inte-

resserede var inviteret til åbent arran-

gement i Handicaporganisationernes 

Hus søndag den 17. april. I samarbejde 

med BPA Support afholdt vi workshop-

pen ”Din BPA – Den gode arbejdsleder.” 

Omkring 35 borgere og hjælpere deltog 

i den spændende workshop, der bød 

på en bred variation af indhold. Malte 

Hansen fra BPA Support fortalte blandt 

andet om rollen som arbejdsleder, 

Camilla Eklund og Malte Hansen var 
nogle gode og inspirerende oplægs-
holdere til BPA-workshoppen.

herunder rettigheder og pligter. Heref-

ter blev der diskuteret MUS-samtaler, 

ansættelsessamtaler og afskedigelser. 

Oplæggene blev suppleret med diverse 

cases, så deltagerne selv kunne prøve 

kræfter med de nye værktøjer, og der var 

også rig mulighed for at stille spørgsmål 

undervejs. Efter frokost fortalte Camilla 

Eklund fra BPA Support om arbejdsplads-

vurderinger, det gode, attraktive arbejds-

miljø for hjælpere og slutteligt blev der 

snakket om arbejdsskader og sygefravær 

på arbejdspladsen. 

Som afslutning på en informativ dag 

var der også tid til socialt samvær og 

networking over kaffe og kage, inden 

deltagerne sent på eftermiddagen kunne 

tage hjem med ny viden. Det er vores 

indtryk, at alle havde en god dag, og 

CP Ung arbejder derfor på at afholde en 

lignende workshop i Jylland i løbet af 

efteråret.

Sigrid Stilling Netteberg 
har nu afløst 

Mads Brix Baulund 
på formandsposten 

i SUMH.

Bestyrelsen i CP Ung 
ønsker alle 
en rigtig god sommer!
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        Den lille tømrers service og nærhed
    Den store entreprenørs flexibilitet,
kvalitet og bredde

Tømrerfirmaet Peter Vognsens ApS
Møllevej 4A • 8420 Knebel
Tlf.: 86 35 69 05
www.petervognsen.dk

Butikken ved højen
- kun høj kvalitet på alle vores varer

DYREFODER TIL HUND OG KAT
GARN & STOF TIL PATCHWORK M.M.

BUTIKKEN VED HØJEN
Søgårdsvej 12 • 4550 Asnæs • Tlf. 30 31 69 94 
E-mail: lone2407@hotmail.com www.butikkenvedhojen.dk
ÅBNINGSTIDER: ONSDAG - FREDAG 10-18 - LØRDAG OG SØNDAG 10-16 ELLER EFTER AFTALE

Fa Freelance Aps
Konstruktioner i rustfri stål, 
aluminium samt stål.

Vædderens kvarter 61
6710 Esbjerg.

Tlf.: 26 82 01 74

Trustrup Gulvbelægning ApS
v/Lars Laursen

Petersborgvej 20
8570 Trustrup

Mobil 20 44 44 17
E-mail: lars.h.l@hotmail.com
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Hjemmebanefordel skal løfte 
landsholdet i CP-fodbold

Der venter Danmark rigtig hård mod-

stand, når holdet den 29. juli tager hul på 

VM-kvalifikationen i CP-fodbold. Konkur-

renterne, der kommer fra hele verden, 

er med få undtagelser placeret højere på 

den internationale verdensrangliste end 

danskerne, der pt. er nummer 18. Det 

danske hold må derfor betragtes som 

underdogs i spillet om kvalifikation til VM-

slutrunden i Argentina i 2017, og i første 

omgang er målsætningen derfor også et 

top-6 resultat i Vejen.

 - Vi skal udnytte, at vi spiller i trygge 

rammer foran et dansk publikum. Spil-

lerne glæder sig, moralen er opadgå-

ende og det er ved at gå op for dem, at 

det er nu, der skal præsteres. Vi er på 

rette spor og glæder os til at vise, hvad 

vi kan, siger landstræner Henrik Voerby.

Sommerens VM-kvalifikationsturnering i Vejen er den vigtigste opgave til dato for det unge danske lands-
hold i CP-fodbold, der håber, at et entusiastisk hjemmepublikum kan give holdet en fordel.

Af Jannik Lund Andersen, DHIF 

Fodbold og underholdning

Danmarks åbningskamp den 29. juli kl. 

16.00 bliver startskuddet til en intens 

fodbolduge i Vejen Idrætscenter, hvor 

de 12 hold kæmper om syv pladser til 

VM. De tre bedste hold i turneringen er 

sikre på at kvalificere sig, mens geografi 

spiller en rolle i fordelingen af de sidste 

fire pladser.

Sideløbende med spillet på banen er 

der en række aktiviteter målrettet både 

fodboldfans og mennesker med cerebral 

parese. Der er blandt andet mulighed 

for at teste skudstyrken og spille mini-

fodbold, møde Danmarks bedste (fod)

boldjonglør samt prøve kræfter med 

racerunning og det onlinebaserede træ-

ningskoncept ’Mitii’ til mennesker med 

motoriske og kognitive udfordringer.

- Det bliver en fantastisk uge i Vejen, 

hvor vi forsøger at give det talentfulde 

danske hold optimale rammer for at 

levere et sportsligt og tilskuermæs-

sigt gennembrud. Samtidig håber vi, at 

endnu flere danskere med CP får øjnene 

op for, at det er muligt at dyrke sport på 

højt plan, siger turneringsansvarlig Lykke 

Guldbrandt fra Dansk Handicap Idræts-

Forbund, der er arrangør sammen med 

Vejen Kommune og Elsass Fonden.

Turneringens ambassadører, fodbold-

spillerne Jakob Poulsen og Nadia Nadim 

fra henholdsvis det danske herre- og 

kvindelandshold, forventes også at 

lægge vejen forbi turneringen for at hilse 

på spillere og tilskuere.

Du kan læse mere på: 

cpfootball2016.dhif.dk

Fodbold for mennesker med cerebral parese spilles som syvmandsfodbold med en række mindre regelændringer. For eksempel må 
indkast tages med fødderne, og der er ingen offside-regel. Spilletiden er to gange 30 minutter.
Spillerne inddeles i sportsklasser fra 5 til 8 ud fra funktionsniveau, og der må maksimalt være én klasse 8-spiller på banen ad 
gangen, mens der modsat skal være mindst én klasse 5- eller 6-spiller. Den første officielle VM-slutrunde i CP-fodbold blev afviklet i 
Danmark i 1982.

Hvad er CP-fodbold?

Foto: Son of Lone.
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v/ Orla Bjerregaard
Nr. Stenderup 89 • 6051 Almind

7556 1744 • BIL 4044 53 06

Vognmandskørsel 3 og 4 aksel m/hejs
kran/grab • Blokvogn • Affald fjernes

Container, sand, sten, støbemix og flis leveres
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F. Rasmussen’s Eftf. ApS
Snedker/Tømrer og inventararbejder

Nyholms Allé 11 • 2610 Rødovre
Tlf. 38 19 38 82 • Fax 38 88 38 82

E-mail: fr-byg@entrepriser.dk • www.fr-byg.dk
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Rejsefonden nedlægges

Nedlæggelsen begrundes med, at det er 

svært at få frivillige til at ofre en del af 

deres ferie på at deltage som hjælpere 

på rejserne, samt at der ikke længere 

var så mange, der meldte sig til rejserne. 

Ligeledes havde der været en del påtaler 

af deltagernes adfærd på hotellet i 

Kreta, som Rejsefonden havde benyttet i 

de sidste mange år.

Man kunne heller ikke se bort fra, at 

lederne ikke var blevet yngre med årene. 

Nogle af bestyrelsens medlemmer går på 

pension i det kommende år og ønskede 

derfor at træde ud af bestyrelsen. Det 

betyder, at flere nye bestyrelsesmedlem-

Efter 55 års virke bliver Rejsefonden for Voksne Spastikere 
nedlagt. Det sker med udgangen af 2016. Beslutningen 
blev taget på Rejsefondens generalforsamling på 
Dagcentret på Sønder Fasanvej den 6. april.

mer skulle findes. Formanden anbefa-

lede derfor, at Rejsefonden blev nedlagt 

ved udgangen af året 2016, hvilket blev 

vedtaget af samtlige stemmeberettigede 

fremmødte.

Der vil efterfølgende blive indkaldt til 

en ekstraordinær generalforsamling for at 

beslutte, hvad der skal ske med Rejsefon-

dens midler, jævnfør vedtægterne.

Af Bente 
Winther Olsen
Frederiksberg

BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO
Thorsvej 96 • 7500 Holstebro

Tlf. 97 41 47 77 • E-mail: info@bsh.dk
www.bsh.dk

Tlf. 8778 6300
Nytorv/Algade
9000 Aalborg
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Bjarkesgade 13 • 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 88 12 • www.hudbehandling.dk

Hudplejeklinikken Medex

B. NYGAARD SØRENSEN A/S
ENTREPRENØR OG INGENIØRFIRMA

 Telefon 45 88 75 65   l   www.bns.dk 

Med udgangspunkt i o�entlige 
samt indbudte licitationer udfører 
B. Nygaard Sørensen A/S total-, 
hoved- , stor- og fagentrepriser 
indenfor nybyggeri, byfornyelse, 
ombygning og renovering. 
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København/Frederiksberg 1+2

Margit Koltze

Mail: danmarg@hotmail.com

Københavns omegn 3

Connie Petersson

Tlf. 44 92 29 26

Højbuen 10, 2730 Herlev

Mail: phariss@mail.dk

Familietur til Lalandia 
Sæt allerede nu X i kalenderen - i week-

enden 23.-25. september arrangerer 

vi familietur til Lalandia. Fredag aften 

er der bowling fra kl. 19.00. Lørdag 

svømmer vi, og om aftenen mødes vi i 

Digehuset til pizza og softice. Søndag 

igen svømmetur før vi drager hjemad.

Pris: Børn 400 kr. og voksne 600 kr. 

– max. 5 tilmeldinger pr. medlem.

Tilmelding sker til Connie Peters-

son tlf. 44 92 29 26 (fastnet) eller på 

mail: phariss@mail.dk med angivelse 

af følgende oplysninger: Medlemsnum-

mer, navn, adresse, postnr. og by samt 

mailadresse, antal voksne, antal børn 

og børnenes alder, kørestolsbruger med 

behov for rampe til huset, samt om man 

deltager fredag aften.

De 50 pladser tildeles efter ’først til 

mølle’-princippet. Sidste frist for tilmel-

ding er den 14. august.

Ved jeres ankomst til Lalandia kan 

nøglerne til husene hentes i receptionen 

fra kl. 15 – 20.

Alle sørger selv for transport til 

Lalandia. Vi sørger for leje af huse, leje 

af bowlingbaner fredag samt bespisning 

lørdag aften med drikkevarer for egen 

regning. Alle tilmeldte får yderligere 

materiale om turen hurtigst muligt.

God sommer til alle!

Connie Petersson

Nordsjælland 4

Lisbeth Østergaard

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Damgårdsvej 63, 2990 Nivå

Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Roskilde 5

Bente Lis Clausen

Tlf. 50 71 98 63

Nørregade 39 A, 4030 Tune

Mail: bentelis@tunenet.dk

Hyggeligt besøg i DR-byen
Lørdag den 9. april mødte 20 forvent-

ningsfulde deltagere op i DR-byen for at 

deltage i en guidet rundvisning. Blandt 

andet kørte vi i en kæmpe elevator, hvor 

der var plads til os alle – i alt 6 kørestole 

og 14 gående.

På rundturen i DR-byen besøgte vi 

det studie, hvor X-faktor blev optaget. 

Den dag, vi var der, stod der kulisser til 

udsendelsen ’1 mod alle’. Og selvfølgelig 

så vi også Bamses hus, som ikke mindst 

vakte gensynsglæde hos de voksne, og 

så oplevede vi også den hurtigt arbej-

dende nyhedsafdeling. Så alt i alt en 

rigtig fin tur. God sommer til alle vores 

medlemmer. Første arrangement efter 

ferien bliver bowling til oktober. Det kan 

du læse mere om i næste nummer.

Bente Lis

 

Vi løber med Team Tvilling
Team Tvilling har startet en gruppe i Hol-

bæk med udgangspunkt i Svinninge. Var 

det noget for dig - enten som løber eller 

handiatlet - så ring til kredsformanden 

Bente Lis og hør mere om træningsdato-

erne. Der løbes om søndagen kl. 10 fra 

adressen Hovedgaden 95, Svinninge.

Nordvestsjælland 6

Knud Erik Dahl

Tlf. 59 43 07 57

Blomsterhaven 58, 4300 Holbæk

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

Vi varmer op 
til jubilæumsfesten
En energisk arbejdsgruppe er nu i fuld 

gang med at tilrettelægge kredsens 

jubilæumsfest til oktober. Der er altid 

udfordringer med logistik, indhold og 

økonomi, og det arbejder vi nu på at få 

løst. Festen holdes den 1. oktober på 

Bromølle Kro i Jyderup. Vi satser på, at 

det bliver en god og hyggelig dag for alle 

vores kredsmedlemmer. 

God sommer.

Bestyrelsen

Racerunning - Klub Holbæk
Racerunning-aktiviteterne er nu i fuld 

gang igen. Vil du vide mere, så kontakt 

Marlene Jørgensen på tlf. 30 53 03 30.

Resterende udgivelser 
i 2016

Blad  Afleveres til Postvæsenet
Nr. 4 19. august
Nr. 5 14. oktober 
Nr. 6   9. december
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Gummifræserne
Gummifræserne træner på Tornvedsko-

len afd. Jyderup i B-fløjen (den bagerste 

røde bygning). Læs mere på hjemmesi-

den: www.spastikerforeningen.dk/

gummifrserne

Flere oplysninger - kontakt instruktør 

Bente Langkjær på tlf. 59 29 15 86. 

Storstrøm 9

Claus Petersen

Tlf. 54 43 47 36

Møllegårdsvej 4 A, 4840 Nørre Alslev

Mail: clausdelfin@hotmail.com

Ta’ med til Dirch Passer-Show
Kredsbestyrelsen har købt et passende, 

men begrænset antal billetter til Dirch 

Passer Show i Glassalen i Tivoli den 16. 

september kl. 16.30 – bemærk tidspunk-

tet. Prisen er 175 kr. pr. billet, og der 

er til forestillingen to kørestolspladser. 

Indgangen er i Tivoli, Vesterbrogade 3, 

1630 København V.

Tilmelding er først mulig i tidsrummet 

fra 1.-5. august. Man tilmelder sig på 

mail: kreds9@live.dk 

Tilmelding sker efter først-til-mølle.

Betaling foretages til foreningens 

konto i Nordea - reg.nr. 0678 - konto-

nummer 0712 714 522.

Er der spørgsmål om arrangementet, 

så ring på telefon 24 83 14 87.

Bestyrelsen

Revytur igen i år 
– vil du med?
Som altid tager vi til Nykøbing Falster 

Revyen i juni. Medlemmer får mail om 

arrangementet, og det bliver også lagt 

på kredssiden. Er der ideer til andre ture, 

foredrag eller andet, så er du meget vel-

kommen til at kontakte bestyrelsen.

Bornholm 10

Karen Nisbeth

Tlf. 56 49 69 69

Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

Mail: karen@nisbeth.dk

Familietur til Brændesgårds-
haven den 20. august
Vores gode gamle Brændesgårdshaven 

er blevet sig selv igen! De nye forpagtere 

har ført haven tilbage til den gamle stil, 

som alle kender med masser af blom-

ster, flot malet legetøj, det gamle spring-

vand og meget mere. Der er selvfølgelig 

også alle de nyere prøv-selv forlystelser.

Gode gamle Brændesgårdshaven ligner sig 
selv igen!

Thorsvej 16 • 4100 Ringsted, Danmark 4100 • Phone: 6990 6690 • www.sb-entreprise.dk

Levetoftevej 39 b • 4690 Haslev
Telefon 56 38 01 38 • Fax 56 38 01 39

E-mail: brdr@beierholm-haslev.dk • wwwbeierholm-haslev.dk

Murer- og tømrerarbejde udføres
Brdr. Beierholm ApS

Elbagade 22 B
2300 København S

Tlf. 21 27 16 15
www.sundbykoereskole.dk

Sundby Køreskole

Vendelbo Ventilation ApS
God service  - God energi

Hybenvænget 50 • 8362 Hørning • Tlf. 61436863
info@vendelboventilation.dk • www.vendelboventilation.dk
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Det fejrer vi med en familietur til 

haven lørdag den 20. august. 

Vi mødes ved indgangen kl. 12.30 

for at finde ud af, hvilke slags billetter vi 

skal købe. Husk evt. årskort, ledsagekort 

eller andet rabatkort. Vi giver nemlig 

entreen, og det gælder om at gøre det 

så billigt som muligt.

Når vi er kommet ind, finder vi 

et godt sted at spise den medbragte 

frokost. Herefter er der mulighed for 

at prøve de forlystelser, som man hver 

især eller sammen har lyst til, indtil vi 

igen mødes på et aftalt tidspunkt til en 

afsluttende is, som vi sørme også giver!

Man kan godt give et forholdstilsagn 

om deltagelse til Karen Nisbeth, men det 

er ikke noget krav. Det skal nemlig være 

muligt at beslutte sig på dagen, hvis man 

lige pludselig får lyst og kræfter til at være 

med. Så bare mød op med familie, mad-

kurv, evt. rabatkort og godt humør!

Svampeturen genoptages
Det er nogle år siden, vi sidst har af-

holdt svampetur. Det var som om, folk 

havde mistet interessen. Nu pønser vi 

imidlertid på at genoptage denne aktivi-

tet med svampeplukning og madlavning. 

Det bliver i slutningen af september eller 

begyndelse af oktober. Mere i næste 

nummer.

Vi ringer rundt 
for at få en snak
Bestyrelsen har talt om, at vi ved for lidt 

om, hvad I, vore medlemmer, egentlig 

synes, vi skal tilbyde af arrangementer 

og foredrag. 

Vi er derfor blevet enige om, at det 

kunne være en idé at ringe jer op. Så 

engang i sommerens løb kan det godt 

være, at der kommer en opringning fra et 

af vore bestyrelsesmedlemmer. Simpelt-

hen bare for at høre, hvad I kunne tænke 

jer, vi skulle arrangere, og så i øvrigt for 

at få en snak om, hvordan det går, hvad I 

synes om Spastikerforeningen og om der 

er noget, vi kan hjælpe med.

God sommer!
Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig god 

sommer, hvor I forhåbentlig får tid til at 

slappe lidt af og nyde hinanden, uanset 

hvordan vejret bliver.

Bestyrelsen

Fyn 11

Ib Kruse

Tlf. 24 67 49 97

Kastanievænget 10, 5800 Nyborg

Mail: ib.kruse@mail.dk

Familietur til Givskud Zoo
Kære fynske medlemmer. Vi vil gerne in-

vitere jer på en hyggelig tur blandt vilde 

dyr. Det sker lørdag den 6. august. Her 

vil der være rig mulighed for at opleve 

dyrene helt tæt på i bil, i kørestol og på 

gå-ben.

Vi mødes kl. 11.30 ved parken 

(stor parkeringsplads uden for parken). 

Adressen er Givskud Zoo, Løveparkvej 

3, Givskud, 7323 Give. Billetterne skal I 

have, inden I kører ind i parken.

Til alle dem der har lyst, så vil vi 

gerne mødes til fælles frokost med egen 

medbragt mad eller med det, der kan 

købes i parken. Det hele er for egen 

regning.

Der køres i egne biler. Kredsforenin-

gen betaler entre og giver kørselstilskud.

Hvem kan deltage: Alle Fynskredsens 

medlemmer og deres familie.

Vi glæder os til en hyggelig dag og 

har selvfølgelig bestilt godt vejr.

Tilmelding til Mads Witt Demant - 

senest 19. juli på mail: 

lenaogmads@gmail.com 

eller på telefon 23 26 54 94.

Super tur til 
Egmont Højskolen
Vi havde en super hyggelig lørdag med 

brunch og efterfølgende badetur i Vand-

halla på Egmont Højskolen den 28. maj. 

Køreturen til Hou var det hele værd, og 

alle smilene på børn og voksne var ikke 

til at tage fejl af. Tak til alle, der var med 

til at gøre dagen til en god dag!

Kommende arrangementer
Oktober: Spændende foredrag, vi ven-

der tilbage i næste nummer.

November: Søndag den 13. november - 

Brunch og Bowling. 

Vi ses og god sommer til alle!

Bestyrelsen

Sønderjylland 12

Dorte Lorenzen

Tlf. 74 48 99 30

Sundgade 18 E, 6400 Sønderborg

Mail: dortelorenzen@me.com

Bål og grillpølser
Sæt X i kalenderen Skt. Hans aften – her 

vil kredsen invitere medlemmer til bål 

og grillpølser på stranden på Rømø. Der 

kommer nærmere info pr. mail. Husk 

også hygge-weekenden i Hou den første 

weekend i november. God sommer til alle.

Bestyrelsen

Sydvestjylland 13

Jan Grønbæk Sørensen

Tlf. 75 17 24 28

Godthåbparken 58 A, 6740 Bramming

Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Halliwick-stævne i Silkeborg
Et hold på 11 morgenfriske svømmere 

og deres trofaste heppekor deltog i Hal-

liwick-svømmestævne i Silkeborg. Stæv-

net forløb godt, flere af sælungerne gik 

videre til både semi- og finaler, og som 

altid hev de flere pokaler og medaljer 

hjem. Dagens højdepunkt er stafetterne, 

og her vandt Sælungernes hold guld på 

4x50 meter. Desværre var der noget knas Bilsafari hos løverne.



46 Spastikeren 3/2016 

med tiderne på 4x25 meter. Holdet blev 

sendt for hurtigt afsted og blev diskvali-

ficeret. De ville ellers have vundet guld, 

da de var over en halv bane foran nr. 2. 

Det var min skyld, så jeg kom helt fortjent 

af med noget kvajeslik, men at de var de 

bedste, kunne ingen tage fra dem.

Efter en lang dag glædede alle sig til 

en fortjent middag og noget at drikke. 

Tak til alle forældre for den store velvillig-

hed, hjælp under stævnet, og ikke mindst 

med transport til og fra stævnerne.

Karna

Medaljestævne i Skærbæk
Skærbæk Fritidscenter var den 3. april 

rammen om det sidste af fire region-

stævner, og 11 sælunger var med til at 

svømme om medaljer. Der blev hep-

pet fra alle kanter, og vi tror, at sæl-

forældrene kunne få medalje for det 

bedste heppekor. Det blev en hyggelig 

afslutning med svømmerne fra Horsens, 

Odense og Sælungerne. Desværre er der 

alt for få svømmere. Regionen vil derfor 

forsøge at værge flere klubber, så det 

bliver mere realistisk at fortsætte med 

disse stævner.

Lene og Karna      

        
Sydøstjylland 14

Jens Peder Roed

Tlf. 75 55 37 79

Dalbygade 38 B1 – 101, 6000 Kolding

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Sommerudflugt til september
I bedes allerede nu sætte kryds i kalen-

deren, fordi lørdag den 24. september 

skal vi på vores årlige sommerudflugt. 

Den går i år til Fiskeri- og Søfartsmuseet 

og Saltvandsakvariet i Esbjerg. Her skal 

vi se de forskellige udstillinger samt 

sælariet. På hjemvejen spiser vi en to-

retters menu et hyggeligt sted. Der vil i 

god tid inden arrangementet blive sendt 

indbydelse ud til alle kredsmedlemmer.

Alle vore medlemmer ønskes en 

rigtig god sommer.

Bestyrelsen

Vestjylland 15

Bent Ole Nielsen

Tlf. 97 14 24 83

Rønne Allé 67, 7451 Sunds

Mail: bon@privat.dk

Flere prøvede racerunning
Der var flere, der tog imod tilbuddet 

og mødte op på Herning Atletikstadion 

til det store åbent hus racerunning-

arrangement den 14. maj.  En aktivitet 

som vi sammen med Dansk Handicap 

Idræts-Forbunds RaceRunning-Team 

arrangerede i forbindelse med en stor 

træningssamling i pinsen.

Der var både unge og ’gamle’, der 

prøvede de trehjulede løbecykler, og 

nogle blev så bidt af det, at vi nu over-

vejer at lave en klub i Herning.

Er nogle interesseret i at involvere sig 

i en sådan aktivitet, så er de velkommen 

til at kontakte kredsformanden Bent Ole 

Nielsen på bon@privat.dk

Læs meget mere om arrangementet 

og racerunning generelt her i bladet på 

side 28-30.

Alle ønskes en rigtig god sommer!

Bestyrelsen 

Midtjylland 16

Jørgen Knudsen

Tlf. 97 51 20 60

Asgårdvej 11, 7800 Skive

Mail: jk@asgaard-online.dk

Sommerudflugt 
til Givskud Zoo
Kreds Midtjylland inviterer alle kred-

sens medlemmer på sommerudflugt til 

Givskud Zoo lørdag den 14. august. Vi 

mødes alle ved indgangen (p-pladsen) 

kl. 10.00. Der er bestilt bord og buffet i 

Restaurant ZoOasen kl. 12.30.

Entre og buffet er gratis for alle med-

lemmer, mens prisen for ikke-medlem-

mer er 150 kr. Tilmelding med angivelse 

af alder på børn, senest den 1. august 

på mail til: 2xj@post8.tele.dk eller på 

SMS 23 26 73 03. Såfremt I har ledsa-

gekort, så må det gerne medbringes, da 

det giver gratis adgang for en hjælper.

Vel mødt!

Kom og mød ’Rebellen 
fra Langeland’
Åbent arrangement den 11. oktober 

kl. 19 med Ole Sørensen – også kendt 

som rebellen fra Langeland – der holder 

Der var fin tilslutning til åbent hus-arrange-
mentet. Yngste deltager var 7 år, ældste 64 
og så var der flere ’midt imellem’.

Givskud har næsten det hele. Kom med på sommerudflugten og oplev bla. savannen med 
gnuer, gemsbokke, sorte hesteantiloper og kafferbøfler.
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foredrag om nedbrydning af systemets 

barrierer.

Vi har gjort endnu et scoop, når vi 

den 11. oktober får besøg af ’Rebellen 

fra Langeland’ alias Ole Sørensen. Han 

gæster KulturCenter Limfjord på Skyttevej 

12 – 14 i Skive. Og du er inviteret.

Ole Sørensen, nuværende leder af 

socialpsykiatrien på Langeland, blev 

landskendt gennem tre TV-udsendelser 

på DR1 i vinteren 2016. Hans mission 

var og er i praksis at slå alle de paragraf-

fer, der findes i serviceloven, sammen, 

så brugerne/borgerne oplever deres be-

handling som en helhed. Modsat nu hvor 

deres behandling er opdelt i bestemte 

områder/søjler efter, hvad der passer ind 

i systemerne. Sæt X i kalenderen.

CP-Forældregruppen 
i Kreds Midtjylland
HUSK AT: Kreds Midtjyllands forældre-

gruppe har en folder. Ønsker man at 

rekvirere et sæt af folderne, så er man 

mere end velkommen til at ringe eller 

sende en mail til:

Jette Thomsen telefon 97 58 41 68 – 

e-mail:: 2xj@post8.tele.dk

Kreds Midtjylland ønsker alle en dej-

lig og varm sommer!

Bestyrelsen

Østjylland 17

Caspar Vestergaard

Tlf. 20 62 81 99

Visbyvej 60, 8600 Silkeborg

Mail: info@cvbyg.dk

Formandsskift i Østjylland
Umiddelbart efter generalforsamlingen 

i februar meddelte den mangeårige 

kredsformand, Peder Stausholm, at 

han rykkede ’teltpælene’ op og flyttede 

Den nye kredsformand Caspar Vestergaard (tv.) holdt tale for Peder (yderst th.) ved kredsens 
arrangement på Slettestrand for nylig.

himmelevvvs1@gmail.com

Danmarksgade 20 • 6700 Esbjerg
Tlf. 21 26 23 88 • www.ortosko.dk

Ortopædisk håndskomageri 
og Statsautoriseret Fodterapeut!

Du kan bestille tid til både ortopædiske sko og fodbehandling!

ODDER TØMRER - OG
SNEDKERFORRETNING

 Frederikshaldparken 6 • 8300 Odder
 Mobil: 21 22 68 62 • Fax: 8654 6062
Mail: p.skipper@odder-ts.dk
www.odder-ts.dk
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Redaktionen 
ønsker alle 

en rigtig god sommer!

til København. Familiens andelslejlig-

hed var solgt, og et par nye emner i 

København var i søgelyset. Det betød 

samtidig et farvel til kredsbestyrelsen. 

Formandsposten er i stedet overtaget af 

Caspar Vestergaard, og han vil gerne på 

bestyrelsens vegne rette en stor tak til 

Peder for hans store indsats for kredsen 

og foreningen i mange år og samtidig et 

stort held og lykke fremover.

Slap a weekend 
for 14. år i træk
Så har vi igen haft en fantastisk Slap a 

weekend med 100 deltagere fordelt på 

29 familier, hvoraf en familie var helt ny 

og allerede har sagt, at de glæder sig til 

næste år. 

Weekenden blev som sædvanlig 

brugt på afslapning, gå-/køreture til 

stranden, mooncars, varmtvandsbassin 

og sauna, fodbold, trækture på heste-

ryg, fælles hyggeligt samvær, masser af 

fantastisk lækker mad og ikke mindst 

de populære hestevognsture i Svinkløv 

Plantage. 

Festen lørdag aften startede med 

spændende velkomstdrinks og med at 

vores nye formand, Caspar Vestergaard, 

overrakte gaver til de afgående bestyrel-

sesmedlemmer: Tor "grinebider" Martin 

Mandrup Møller og vores formand gen-

nem mange år, Peder Stausholm. Tor 

har valgt at udtræde af bestyrelsen, og 

Peder flytter til København sammen med 

sin mand, Claus.

Efter en super lækker festmiddag 

blev dansegulvet ryddet, og så blev der 

ellers danset igennem til DJ Tmouse’s 

diskotek.

En kæmpe tak til Inger Marie, resten 

af familien Kronborg og personalet 

på Feriecenter Slettestrand, som altid 

sørger for, at vi får en super weekend. 

Vi har allerede booket næste års Slap a´ 

weekend, som afholdes 5.-7. maj 2017. 

Tilmelding kan først ske, når arrange-

mentet annonceres i starten af novem-

ber 2016.

Kim Winckler Pedersen

Voksenfest 
- sæt X i kalenderen
Allerede nu er det værd at notere, at 

årets bedste voksenfest finder sted lør-

dag den 8. oktober i Aarhus. Det bliver 

igen en rigtig fed fest for voksne spasti-

kere - og alle andre festglade folk over 

18 år - med lækker mad, underholdning 

og dans/musik. Nærmere information 

følger.

Bestyrelsen

Nordøstjylland 18

Asger Laustsen

Tlf. 86 44 32 21

Tinghøjvej 15, Råsted, 

8920 Randers NV

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

Sejlture i tilgængelige både
Den 31. august arrangeres ture i handi-

capvenlig både ved Randers Naturcenter 

med efterfølgende socialt samvær. Del-

tagerne får mulighed for sejlture i både, 

hvor man kommer tæt på vandet, hvilket 

giver en fantastisk oplevelse. Skriftlig in-

formation udsendes til alle medlemmer.

Vi fejrer 60 års jubilæum
Alle sejl sættes, når vi lørdag den 1. 

oktober arrangerer en fest for kredsens 

medlemmer med pårørende i anledning 

af kredsens 60 års jubilæum. Nærmere 

information følger.

Så er datoen for julefesten klar
Den årlige julefest afholdes lørdag den 

17. december 2016 i Krypten ved Sct. 

Clemens Kirke. Nærmere information 

følger. Alle medlemmer med pårørende 

ønskes en god sommer.

Bestyrelsen

Nordjylland 19

Anna Marie Nielsen

Tlf. 98 78 01 77/29 26 77 57

Scheelsmindevej 106

9200 Aalborg SV

Mail: amn@boligforeningen-pm.dk

Svømning
Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 i 

varmtvandsbassinet på Vester Marien-

dal Skole, 9000 Aalborg. Holdet følger 

skoleårets kalender. Flere oplysninger, 

kontakt Lisbeth Tved Berke 

tlf. 40 14 28 01

mail: lisbeth@berke.dk

Caroline kastede sig over bowlingen.

Tobias og Stine satte gang i dansegulvet.

Deadline til Spastikeren nr. 4/2016, 
der udkommer medio august: Almin-

deligt stof 1. juli og kredsnyt senest 10. 

juli - men gerne før. 

Materiale modtages på e-mail: 
fh@spastik.dk

GLEM IKKE AT HUSKE…



Gudenådalens Køreskole 

Med bilsimulator... lær at køre bil, 

Se mere på www.k-hvid.dk
Hos Bananen

Lunderaardsvej 103 • DK-9490 Pandrup • Mob: 22 73 52 04 • Mob: 40 10 48 04
E-mail: martin@hosbananen.dk • www.hosbananen.dk

Silkeborgvej 199, Lund • 8700 Horsens • Tlf. 75 65 40 05

Lund

Salling Fysioterapi
Helsevænget 6 

7870 Roslev
Tlf: 97 57 14 07

sallingfysioterapi@mail.dk
www.sallingfys.dk

For Tidsbestilling: 
Ring på 9757 1407

Behandling • Træning • Idrætsskader • Genoptræning

Sponsoreret
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Tlf. 7010 8010 · www.palfinger.dk

LØFT I VERDENSKLASSE

Kronjysk Tag &
Skorstensrenovering

Tukærvej 29 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 60 22 77 84

kronjysktagogskorsten@live.dk • www.kronjysktagogskorsten.dk

Vi tilbyder:  Tagrensning •  Tagmaling • Fliserensning • Algebehandling og Skorstensrenovering
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BRDR. 
JØRGENSEN COMPONENTS A/S

Nybo Bakke 3-4 • 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 47 00 • Fax 97 42 26 05
E-mail: bjc@brdr-jorgensen.com
www.brdr-jorgensen.com

Kørsel med presseningstrailer
med og uden lift og multitrækker

DØGNVAGT
Bil 40 40 10 38
Tlf. 59 56 00 45
www.rmtr.dk

E-mail: rm@rmtr.dk

Bastrupvej 13B • Kalundborg
Fax 56 56 00 22

R.M. Transport

Spartelfirmaet

40 37 11 45

Gl. Bogensevej 35 • 5560 Aarup
info@spartelfirmaet.dk

www.baskærsmedemontage.dk

v/ Christian Bech Jensen
Også rep af have og parkmaskiner. mm

Tlf: 40 54 77 95 
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ID-NR. 46276

Jo flere medlemmer, jo større vægt har Spastikerforeningens syns-
punkter overfor politikere, embedsfolk og andre beslutningstagere. 

Så hvert medlemskab tæller. Og måske vil én eller flere fra din om-
gangskreds også være med til at bakke op om børn, unge og voksne 
med cerebral parese? Måske din tante, din nabo eller en ven?

Meld jer ind på spastikerforeningen.dk

Når en af dine nærmeste har meldt sig ind og betalt kontingent, så 
send os en mail med deres navn og adresse til spastik@spastik.dk 
med teksten ”Medlem” i emnefeltet inden den 31. december 2016.
Så sender vi både dig og din ven eller dit familiemedlem en æske 
chokolade fra Summerbird. 

Et medlemskab koster 250 kroner om året 
– det er 21 kroner om måneden. Kom og vær med! 

Succesen 
fortsætter

Gratis Summerbird chokolade
til dig der finder et nyt medlem


