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SOMMERGLIMT OG EN SOMMERHILSEN

Vi har næsten lige, efter et uforglemmeligt 
semester og ditto outrouge, taget afsked 
med endnu et fantastisk elevhold, hvor 209 
elever har givet meget af sig selv til hinan-
den for at holde bragende god højskole. Tak 
til alle for det!

Sommerkurserne er skudt i gang med uge 26 
og kurset “Det gode liv”.

Hvad det gode liv er, er jo et stort spørgs-
mål, som ikke lige lader sig indfange i et kort 
sommerglimt, men hvis man kigger på ordet 
god og dets sproglige oprindelse, kommer 
det fra flere ord fra den indoeuropæiske 
sprogstamme.

Ordet Ghodo betyder at passe sammen, og 
ordet Ghedh betyder at være forbundet sam-
men. Det viser os i retningen af, at det gode 
liv opstår der, hvor mennesker er sammen om 
noget – har noget godt for med hinanden, og 
rummer også det, at kunne gøre en andens 
sag til sin.

I den netop afsluttede valgkamp lykkedes 
det for bevægelsen #enmillionstemmer, at 
sætte fokus på mennesker med handicap, 
funktionsnedsættelse og psykisk sårbarhed 

samt pårørende, og gøre en million menne-
skers sag til en fælles sag, så handicappoli-
tikken fik et ansigt og en plads sammen med 
alt det andet vigtige, der skulle debatteres.

Det efterfølgende valg resulterede i at vi fik 
en ny regering og to nye ministre, som får 
stor indflydelse på vores gebet på Egmont 
Højskolen, nemlig Joy Mogensen, den nye 
Kultur- og kirkeminister, som også er høj-
skolernes minister, og Astrid Krag, den nye 
social- og indenrigsminister. Vi glæder os 
til et fremtidigt, frugtbart samarbejde med 
bl.a. disse to nye ministre.

I maj mødte jeg en ældre, blind og karis-
matisk herre, til en konference i Kolding, 
som fortalte om en skelsættende oplevelse 
han havde haft, da han underviste Globa-
listerne i demokrati på højskolen for en 
del år tilbage. Som afslutning på forløbet 
lød spørgsmålet til de udenlandske elever, 
hvilken rettighed, der betød mest for dem. 
En ung ghanesisk mand, udbrød med klar 
røst: ”The right to contribute” – retten til 
at bidrage, deltage og medvirke. Det gjorde 
et uudsletteligt indtryk på ham og også på 
mig, da han fortalte mig historien. At samle 
lysten, retten og pligten i et udsagn – det er 
stærkt, og det skal fortsat være ambitionen, 
at det er et helt afgørende element for alle 
elever, der kommer på Egmont Højskolen.

For tiden bliver der lagt en særlig indsats 
på højskolen for at sørge for at skolens fy-
siske rammer fremstår hjemlige, og overalt 
skyder der små kroge op, som både kalder 
på samvær og rum til god undervisning og 
oplevelsen hos alle elever om at føle sig 
hjemme på Egmont, i den tid de er på skolen 
og også gerne i eftertiden. For sammen med 
den menneskelige hjemlighed og rummelig-
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hed er det et meget væsentligt element ved 
at holde god højskole. 

Det håber vi, at I ved selvsyn vil opleve 
næste gang I kommer på besøg, måske til 
elevstævnet d. 1.-3. november eller ved en 
anden god lejlighed, der måtte komme. De 
brede, åbne døre vil i hvert fald være åbne 
for jer, næste gang I kommer på disse kanter.

Rigtig god sommer til jer alle.

Bedste hilsner

Søren
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SIDEN SIDST

af Jens Bork, formand for Elevforeningen

Søren Møllgaard Kristensen har den 1. juli 
været forstander på Egmont Højskolen i et 
år, og han er kommet rigtig godt i gang 
med jobbet. Fra Elevforeningens side er vi 
meget glade for samarbejdet med Søren. 
Samarbejdet med elever og personale på 
Egmont fungerer rigtig godt.

Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, 
at der fortsat er stor interesse for at være 
elev på Egmont. Her på forårsholdet har 
der været 212 elever, og der er også stor 
interesse for at blive elev til efteråret, hvor 
der er lige så mange elever indskrevet, og 
der er venteliste. Det er utrolig flot men 
selvfølgelig ikke så rart for dem, der ikke 
kan komme på højskole, når de gerne vil. 
Der er igen stor interesse for sommerkur-
serne på Egmont, hvor der i år afholdes 
fem sommerkurser fra uge 26 til og med 
uge 30. Alle kurserne er fyldte på nær uge 
27, hvor der har været få ledige pladser. Til 
resten af kurserne er der venteliste, så der 
er mange glade mennesker, der skal forbi 
Egmont Højskolen. Kurset Sommersjov, som 
Egmont Højskolens Elevforening er med til 

at arrangere, har haft alt optaget for længe 
siden. Temaet for Sommersjov i år er ”Snak” 
- et tema, alle sikkert synes om. 

Siden sidst er skolekøkkenet blevet udvidet 
med dobbelt så meget plads og med masser 
af nyt udstyr. Det er blevet rigtigt flot og 
fungerer rigtigt godt.

Inden for kort tid starter byggeriet af en 
ny værkstedsbygning på 288 m2. Det er 
meget populært med kreative fag på Egmont 
Højskolen. Derfor er det blevet besluttet 
at bygge en ny bygning, der skal ligge ved 
siden af projektkontoret. Med det nye værk-
sted vil der blive rig mulighed for at udfolde 
kreativiteten. Vi glæder os meget til at se 
det færdige resultat.

Elevstævnet foregår i år i weekenden den 
1.-3. november og vi er næsten færdige 
med planlægningen. Ved stævnet sidste år 
var der igen rekordstor deltagelse med mere 
end 700 festglade deltagere lørdag aften. 
Til dette års stævne satser vi på, at der 
skal være lige så meget gang i den. Det vil 
være super dejligt, hvis vi igen kan sætte 
deltagerrekord. Vi vil gøre, hvad vi kan for, 
at det skal blive et super stævne. Vi er også 
spændte på at se, hvor mange år vi kan gå 
tilbage. Der er en gruppe tilmeldt, der har 
gået på højskolen for 60 år siden – dem glæ-
der vi os meget til at hilse på til stævnet. 
Invitation til stævnet vil blive udsendt først 
i september måned, og vi glæder os til at se 
rigtig mange af jer.

I skrivende stund arbejder vi på de sidste 
detaljer på elevforeningens tur til Mogan 
på Grand Canaria. Vi flyver igen både fra 
Kastrup og Billund lufthavn, da det gør det 
lettere for dem, der skal med. Vi har gjort 
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det snart mange gange på den måde. Vi 
glæder os til, vi skal af sted og til at være 
sammen med de rejsedeltagere, der skal 
med på turen.

Materiale til årsskriftet
Deadline for materiale til Egmont Højskolens 
årsskrift er den 20. november 2018. Vi håber, 
du har lyst til at skrive lidt om, hvad du op-
lever, eller hvad du synes, der er relevant for 
årsskriftet. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Elevforeningen ønsker alle en rigtig god 
sommer.

»VI MØDES PÅ EGMONT«

 Elevkor ved Grundlovsdagsarrangementet
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AMBITIØS AFTALE FOR MENNESKER MED HANDICAP

26. juni 2019

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og 
Enhedslisten er enige om en politisk forstå-
else for en ny regering.

Danske Handicaporganisationer (DH) er po-
sitive over for den nye regerings fokus på 
mennesker med handicap.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handi-
caporganisationer (DH), udtaler:

”Aftalen er ambitiøs for mennesker med 
handicap. Alle skal have den rigtige hjælp. 
Derfor sidder ambitionen om specialisering 
og planlægning på handicapområdet lige i 
skabet. Det er også stærkt, at partierne vil 
forbedre mulighederne for uddannelse til 
unge med handicap. I dag halter unge med 
handicap skræmmende langt efter andre i 
uddannelsessystemet.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handi-
caporganisationer (DH), udtaler:

”Nu skal ordene følges op med handling, og 
vi er klar til at samarbejde med regeringen. 
Vi takker ja til invitationen om at samar-
bejde om en evaluering af planlægning og 
organisering af handicapområdet. Der er 
mange problemer på handicapområdet, der 
skal løses. Aftalen er en god start, og vi 
glæder os til at drøfte hele området med 
den nye regering.”
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DIFFERENTIERET PENSIONSALDER ER IKKE NØDVENDIG, 
HVIS FØRTIDSPENSIONEN VIRKEDE

Differentieret pensionsalder er det nye dyr 
i åbenbaringen, og siden Socialdemokratiet 
holdt pressemøde om deres forslag til netop 
differentieret pensionsalder, har samtlige 
Folketingets partier meldt sig på banen med 
deres version af et nyt pensionssystem. Men 
hvis eksisterende ordninger fungerede, ville 
en reform rettet særligt mod nedslidte ikke 
være nødvendig.

”Hvis reformen af førtidspension havde 
medført et godt, retfærdigt og værdigt 
system, eller hvis Socialdemokratiet endda 
havde villet være med til at ændre den 
grundlæggende, så havde de slet ikke haft 
nogen grund til at komme med et særligt 
udspil til pensionsreform for ’de nedslidte’. 
Så ville alle jo være rummet i en fælles, 
værdig løsning.”

Sådan lyder kritikken af Socialdemokratiets 
nylige udspil til en pensionsreform rettet 
mod de nedslidte fra debattør og forfat-
ter Lisbeth Riisager i et debatindlæg i på 
Altinget lørdag.

Debat: var frederiksens førtidspension 
fair, ville reform være uøndvendig:

https://www.altinget.dk/artikel/debat-
var-frederiksens-foertidspension-fair-ville-
reform-vaere-unoedvendig

Landsformand i Dansk Handicap Forbund 
Susanne Olsen er et langt stykke hen ad 
vejen enig med Lisbeth Riisager.

Dansk Handicap Forbund har siden 2013 ar-
bejdet hårdt for at få korrigeret den reform 
af førtidspension og fleksjob, som har ramt 
mange mennesker meget hårdt og gjort det 
stort set umuligt at få en førtidspension. 
Alvorligt syge og mennesker med indgri-
bende handicap trækkes fortsat igennem 
lange håbløse afklaringsforløb, selvom det 
er blevet til små kosmetiske ændringer af 
reformen hist og her efter massiv kritik fra 
blandt andet handicaporganisationerne.

”Vi mangler fortsat at se forligskredsen tage 
ansvar for at få gjort op med skævhederne 
i reformen. Så selvom man indfører nye 
pensionsrettigheder til visse grupper på 
arbejdsmarkedet, så ændrer det ikke på, at 
vi fortsat står med store uløste udfordringer 
for den brede gruppe af syge og mennesker 
med handicap, som ikke kan være på ar-
bejdsmarkedet,” lyder det fra Susanne Olsen.

Sammen med 63 andre organisationer står 
Dansk Handicap Forbund sammen om det 
fælles initiativ ”VærdigReform”og forsøger 
at gøre politikerne opmærksomme på de 
problemer, som er kommet ud af reformen 
af førtidspension og fleksjob.

https://www.altinget.dk/artikel/debat-var-frederiksens-foertidspension-fair-ville-reform-vaere-unoedvendig
https://www.altinget.dk/artikel/debat-var-frederiksens-foertidspension-fair-ville-reform-vaere-unoedvendig
https://www.altinget.dk/artikel/debat-var-frederiksens-foertidspension-fair-ville-reform-vaere-unoedvendig
https://www.altinget.dk/artikel/debat-var-frederiksens-foertidspension-fair-ville-reform-vaere-unoedvendig
https://www.altinget.dk/artikel/debat-var-frederiksens-foertidspension-fair-ville-reform-vaere-unoedvendig
https://www.vaerdigreform.dk/
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KAMPAGNEN #ENMILLIONSTEMMER  
SÆTTER HANDICAP PÅ DAGSORDNEN - MEN DER SKAL  

KONKRET HANDLING TIL EFTER VALGET

Kampagnen #enmillionstemmer har været 
medvirkende til, at flere partier i valgkam-
pen er kommet med et handicapidspil, og 
flere medier har interesseret sig for området. 
Det er glædeligt, men problemerne på områ-
det savner stadig reelle politiske ændringer.

Under valgkampen har vi oplevet, hvordan 
begge politiske fløje har givet løfter om mil-
liarder til løft af velfærd. Set fra vores stol 
tegner det selvfølgelige rigtig godt, men 
samtidig undrer det os, at man fortsat ikke 
har taget fat i at løse udfordringerne for fx 
de mennesker, som er ramt allerhårdest af 
meget indgribende handicap.

Det drejer sig om mennesker, som har be-
hov for overvågning, da de ellers vil være 
i livsfare. Har man udfordringer, som gør, 
at man ikke selv kan være arbejdsleder, så 
lander man typisk på en § 95. stk. 3-ordning, 
som ikke giver mulighed for overvågning. 
Siden en landsretsdom i 2015 har flere 
hundrede borgere mistet den døgndækning, 
de tidligere modtog, og resultatet er, at de 
pårørende har måttet overtage en opgave, 
som ubetinget er en kompensationsopgave 
og dermed samfundets ansvar.

Tirsdag skrev TV 2 om problemerne omkring 
overvågning:

Tv 2: kommune skærer i hjælp til lam 
kvinde: - en potentielt livstruende 
situation

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-
06-04-kommune-skaerer-i-hjaelp-til-lam-
kvinde-en-potentielt-livstruende-situation

”Vi har igennem flere år oplevet to social-
ministre negligere problemstillingen, og vi 
har fra oppositionens side endnu ikke set 
noget seriøst bud på at opnå en løsning 
for disse mennesker. Nu er det på tide, at 
man finder en løsning,” siger landsformand 
Susanne Olsen.

Kampagnen #enmillionstemmer er blevet 
samlet op af flere medier, og det har fået 
flere partier til at komme med handicapud-
spil i løbet af valgkampen. Udover Socialde-
mokratiet og Enhedslisten har SF meldt sig 
på banen. Det kan man læse i B.T. tirsdag:

B.T.: Liva tvinges til at flytte hjemmefra - 
nu vil sf hjælpe unge handicappede

https://www.bt.dk/politik/liva-tvinges-
til-at-flytte-hjemmefra-nu-vil-sf-hjaelpe-
unge-handicappede

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-04-kommune-skaerer-i-hjaelp-til-lam-kvinde-en-potentielt-livstruende-situation?fbclid=IwAR0ppC5u740zsOLzJreqJ-WBeOMlFQQfRK2gi6HfvNuWSj_zFlr2d8xcah8
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-04-kommune-skaerer-i-hjaelp-til-lam-kvinde-en-potentielt-livstruende-situation?fbclid=IwAR0ppC5u740zsOLzJreqJ-WBeOMlFQQfRK2gi6HfvNuWSj_zFlr2d8xcah8
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-04-kommune-skaerer-i-hjaelp-til-lam-kvinde-en-potentielt-livstruende-situation?fbclid=IwAR0ppC5u740zsOLzJreqJ-WBeOMlFQQfRK2gi6HfvNuWSj_zFlr2d8xcah8
https://www.bt.dk/politik/liva-tvinges-til-at-flytte-hjemmefra-nu-vil-sf-hjaelpe-unge-handicappede
https://www.bt.dk/politik/liva-tvinges-til-at-flytte-hjemmefra-nu-vil-sf-hjaelpe-unge-handicappede
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MANGE UNGE MED HANDICAP  
KLARER SIG DÅRLIGT I FOLKESKOLEN

Hele 41,4 procent af afgangselever med 
handicap består ikke dansk og matematik i 
9. klasse, viser ny analyse. Det bliver i dag 
omtalt af DR.

Ny analyse fra AE-Rådet viser, at mange af-
gangselever med handicap ikke består dansk 
og matematik i 9. klasse sammenlignet med 
deres jævnaldrende. Analysen er udarbejdet 
for Danske Handicaporganisationer (DH).

Hovedtal fra analysen:
41,4 procent af afgangselever med handicap 
består ikke dansk og matematik i 9. klasse.

10,8 procent af afgangselever uden handicap 
består ikke dansk og matematik i 9. klasse.

Det vil sige en forskel på elever med og uden 
handicap på mere end 30 procentpoint.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handi-
caporganisationer (DH), udtaler: ”Unge med 
handicap kan og vil bidrage, men har brug 
for god uddannelse. Vi har brug for en større 
politisk handlingsplan for at sikre unge med 
handicap bedre uddannelse.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Han-
dicaporganisationer (DH), udtaler: ”Børn 
med handicap mangler støtte i folkeskolen. 
Tallene vidner om for lidt viden om handicap 
på skolerne, og at skolerne har en presset 
økonomi og skal prioritere. Det betyder, 
at børn med handicap får mindre fagligt 
udbytte og mistrives.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Han-
dicaporganisationer (DH), udtaler: ”Vi skal 
hjælpe skoler og lærere med mere viden om 
handicap og flere ressourcer i klasseværel-
set. Vi skal finde en løsning på økonomien, 
så den ikke bliver styrende for støtten til 
eleven. Og de mange unge med dårlige 
karakterer skal hjælpes videre i uddannel-
sessystemet.” 

Her kan I læse DR’s artikel: 

Skoleelever med handicap halter efter 
jævnaldrende: ’Det gav mig sygt mange 
nederlag’.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/
nordjylland/skoleelever-med-handicap-hal-
ter-efter-jaevnaldrende-det-gav-mig-sygt

Bag om analysen:
• Analysen omhandler unge med en diagnose 

opgjort ud fra Landspatientregisterets 
oplysninger fra somatiske og psykiatriske 
sygehuse frem til 2016.

• Følgende grupper er med i analysen: unge 
med psykiske lidelser (angst, stress, ocd 
etc.), autisme, adhd, muskelsvind, cere-
bral parese, epilepsi, blindhed, høretab, 
stammen, cystisk fibrose, cøliaki, børne-
gigt og hjerneskade.

• Analysen er ud fra en 33 procent stikprøve 
af befolkningen (Lovmodellens datasam-
ling).

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/skoleelever-med-handicap-halter-efter-jaevnaldrende-det-gav-mig-sygt
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/skoleelever-med-handicap-halter-efter-jaevnaldrende-det-gav-mig-sygt
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/skoleelever-med-handicap-halter-efter-jaevnaldrende-det-gav-mig-sygt
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MONICA LYLOFF MODTAGER VANFØREFONDENS  
OPMUNTRINGSPRIS 2019

Monica Lylloff modtager Vanførefondens 
Opmuntringspris 2019 for sit store arbejde 
med at sætte mennnesker med handicap og 
psykisk sårbarhed og deres pårørende på den 
politiske dagsorden.

22. maj 2019

Monica Lylloff er mor til trebørn med særlige 
behov, og hun er blandt andet forfatter til 
bogen ”Seje mor” og medstifter af Face-
bookgruppen BAK OP OM DE PÅRØRENDE TIL 
HANDICAP OG PSYKISK SÅRBARHED, som 
på ganske kort tid har samlet knap 10.000 
følgere.

Senest har Monica Lylloff igangsat kampag-
nen #enmillionstemmer, som ønsker at skabe 
politisk opmærksomhed på handicapområdet 
på tværs af diagnoser. Kampagnen er blevet 
til med opbakning fra Dansk Handicap For-
bund og Muskelsvindfonden.

”Vanførefonden vil gerne påskønne Monica 
Lylloffs indsat og virke i forhold til det 
handicappolitiske område, hvor retssikker-
heden for Monica Lylloff er den røde tråd i 
arbejdet. Selv i en meget ressourcestærk fa-
milie er det en udfordring at have børn med 
handicap, som vil få de fleste til at kaste 
håndklædet i ringen. Monica besluttede sig 
derimod for, at de erfaringer og den viden 
om at leve livet med tre børn, som hver især 
stiller helt særlige krav til en mor, skulle 
ud at leve et liv, hvor det kommer andre til 
glæde,” udtaler formand for Vanførefonden 
Pia Gellerup efter prisoverrækkelsen.

Med prisen følger 25.000 kroner, og den 
gives til en person, som har gjort en uegen-
nyttig og bemærkelsesværdig indsats for at 
lette dagligdagen for mennesker med fysisk 
handicap. Prisen blev stiftet i 1994.

https://www.facebook.com/groups/bakopomdepaarorende/?hc_ref=ARQGRo1Or6m0ZJg2MwwCS543svOnGEg5lE5-vUNUXwKa95FHrYDzxHNvATV4RpLfpeU
https://www.facebook.com/groups/bakopomdepaarorende/?hc_ref=ARQGRo1Or6m0ZJg2MwwCS543svOnGEg5lE5-vUNUXwKa95FHrYDzxHNvATV4RpLfpeU
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SÅ ER DET IGEN TID TIL AT SØGE LOKALPULJEN 2019

Lokalpuljen er en ny pulje, som admini-
streres af Danske Handicaporganisationer, 
og som kan søges af alle lokale handica-
porganisationer og handicapforeninger. 
Ansøgningsfristen er den 20. september 
2019 kl. 12.00.

Danske Handicaporganisationer står for at 
udmønte og administrere Lokalpuljen, som 
i år er på 4,3 millioner kr., og som skal an-
vendes til at styrke det handicappolitiske 
arbejde lokalt. Det kan være gennem akti-
viteter som kurser, temadage, vælgermøder 
eller andet, som skaber bevågenhed om 
handicapsagen i lokalbefolkningen.

Der kan søges penge til aktiviteter, som 
finder sted i perioden fra den 9. november 
2019 til den 8. november 2020. Det står frit 
for alle lokalafdelinger i fx Dansk Handicap 
Forbund og andre handicaporganisationer 
at søge puljen til aktiviteter, men lokale 
DH-afdelinger kan ikke søge puljen.

For at gøre det nemmere at søge, har DH fået 
en særlig prisaftale på 4 kurser: a) Få ind-
flydelse i kommunen, b) Bliv klædt på som 
repræsentant for DH, c) Sæt dagsordenen 
i den lokale presse, d) Sociale medier som 
strategisk redskab.

Flere lokalafdelinger i Dansk Handicap 
Forbund havde sidste år succes med at 
rejse finansiering til lokale aktiviteter, og 
vi opfordrer derfor lokalafdelingerne til at 
søge igen i år. Sekretariatet bistår gerne 
med hjælp til ansøgningen.

Find ansøgningsskema, kursusbeskrivelser 
og vejledning her.

https://www.handicap.dk/lokalpuljen/soeg-
lokalpuljen-2019/

https://www.handicap.dk/lokalpuljen/soeg-lokalpuljen-2019/?utm_medium=handicap.dk&utm_source=20190614_S%C3%B8g%20penge%20fra%20lokalpuljen%202019&utm_campaign=S%C3%B8g%20penge%20fra%20lokalpuljen%202019
https://www.handicap.dk/lokalpuljen/soeg-lokalpuljen-2019/?utm_medium=handicap.dk&utm_source=20190614_S%C3%B8g%20penge%20fra%20lokalpuljen%202019&utm_campaign=S%C3%B8g%20penge%20fra%20lokalpuljen%202019
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VELFÆRDSTEKNOLOGI ER GODT – MEN DET SKAL GØRES 
MED UDGANGSPUNKT I BRUGEREN

Dansk Handicap Forbunds social- og arbejds-
markedspolitisk udvalg udgiver onsdag en 
surveyunderøgelse, som undersøger hold-
ningen til velfærdsteknologi blandt men-
nesker med handicap. Undersøgelsen viser, 
at velfærdsteknologi opfattes positivt, når 
borgeren sættes i centrum, når der er fokus 
på en individuel og tryg implementering, og 
når man ikke tror, at teknologi er en hurtig 
vej til at spare på hjælp. Undersøgelsen er 
den første af sin art blandt mennesker med 
bevægelseshandicap.

Velfærdsteknologi er interessant – specielt 
for mennesker med handicap, som kan 
bruge det til at få et mere selvstændigt 
liv – og Dansk Handicap Forbund mener, at 
teknologien er god og brugbar, men at det 
er vigtigt, at den bruges i samspil med den 
bruger, der skal have det. Det må altså ikke 
blive stoppet ned i halsen på en bruger.

Formand for social- og arbejdsmarkedspoli-
tisk udvalg i Dansk Handicap Forbund Inger 
Steen Møller er glad for, at forbundet nu 
har fået belyst medlemmernes oplevelse 
af de nye teknologier. Det betyder nemlig 
noget, at man kender brugernes holdning på 
et mere overordnet niveau, når man imple-
menterer ny velfærdsteknologi, mener hun.

”Det er helt centralt i vores arbejde, at 
systemet skal forstå det enkelte menneskes 
individuelle behov. Funktionsnedsættelser 
påvirker den enkelte forskelligt, og livssi-
tuationer er forskellige. Det skal implemen-
tering af velfærdsteknologien tage udgangs-
punkt i, hvis den skal opfattes positivt og 
komme til at fungere ude hos den enkelte 
borger. Det ser jeg også afspejlet i undersø-

gelsen, og jeg håber, vi kan bruge det til at 
understrege, at produktet er en ting, men 
at implementering og opfølgning er mindst 
lige så vigtigt,” siger Inger Steen Møller.

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen:
Respondenterne er overvejende positive 
over for indføring af nye velfærdsteknologier 
på handicapområdet, men deler også en be-
kymring for, at implementering kan medføre 
en forringelse eller erstatning af den hjælp, 
de får fra kommunen. Der skal derfor skelnes 
mellem selve produktet/teknologien og 
implementering af det. Det er overvejende 
mennesker med større helbredsproblemer/
handicap, der er bekymrede over indføring 
af ny teknologi, selvom der også ses en 
bekymring hos pårørende/personer uden 
rapporteret handicap. Der er en svag tendens 
til, at yngre er mere teknologioptimistiske 
end ældre aldersgrupper.

Ca. halvdelen af respondenter med et 
selvrapporteret handicap angiver at have 
erfaring med brug af velfærdsteknologi. 
Teknologierne bidrager til brugernes selv-
hjulpenhed, større fleksibilitet og en mere 
værdig tilværelse. Mange efterlyser dog 
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bedre opfølgning. Holdningen til velfærds-
teknologi blandt brugere er også positiv, 
men en ud af tre er bekymrede for, at 
indføring af ny teknologi vil erstatte eller 
forringe den hjælp, de får fra kommunen.

Respondenternes opmærksomhedspunk-
ter, når det kommer til implementering 
af velfærdsteknologi, er: brugervenlighed 
og selvbetjening, individuel vurdering og 
tilpasning til egne behov, selvstændighed, 
driftssikkerhed, æstetik, instruktion og 
opfølgning, og at teknologien ikke erstatter 
hjælp og tryghed. Mange af respondenterne 
ville sandsynligvis godt anvende velfærds-

teknologi under forudsætning af, at det blev 
implementeret med disse opmærksomheds-
punkter for øje.

Læs undersøgelsen: surveyundersøgelse 
af velfærdsteknologi.
https://danskhandicapforbund.dk/
files/7515/6093/9675/SURVEYUNDER-
SOGELSE_AF_VELFAERDSTEKNOLOGI_-_
JUNI_2019.pdf

 

 Klimastrejke i Aarhus - fotograf: Jonatan Nothlev

https://danskhandicapforbund.dk/index.php/download_file/view/2117/2129/
https://danskhandicapforbund.dk/index.php/download_file/view/2117/2129/
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