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CSH er drivkraften bag
konferencen. Afholdes i København. Yderligere information
udsendes!

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening, Ncl.
nr. 4

december 2007

Læs om Anne Sofie, der flytter hjemmefra
og starter en ny hverdag med besøg.

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
- og hvem rammer det?
Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og fremadskridende sygdom, der især angriber nervesystemet.
Den udvikler sig over 15-20 år. Med tiden sættes stadig
større dele af centralnervesystemet ud af funktion med
deraf følgende og omfattende handicap.
Sygdommen er meget sjælden. I foråret 2007 er der
26 kendte tilfælde i Danmark
Fra fødslen sker der en ophobning af affaldsstoffer i barnets
celler. Cellerne kvæles af ophobede affaldsstoffer, hvilket i
særlig grad får indflydelse på hjernen og centralnervesystemet, fordi nerveceller ikke gendannes.
Barnet udvikler sig normalt de første år. Det første
symptom er synsnedsættelse, der som regel opdages i5-8
års alderen. Samtidig indtræder indlæringsvanskeligheder.
På et tidspunkt får barnet epilepsi. Omkring 15 års
alderen, er det svært at bevæge sig ved egen hjælp,

og kørestol bliver nødvendig. Samtidig griber de mentale
skader om sig, tidsfornemmelsen forsvinder, orienteringsevnen og talen påvirkes og forsvinder gradvist, og kun
hørelsen er intakt gennem hele forløbet. I den sidste fase
er den unge totalt plejekrævende. Der kendes ingen
behandling mod sygdommen, og døden vil normalt
indtræffe, når den unge er 25-30 år.
Dansk Spielmeyer-Vogt Forening blev stiftet i august 1983
og har knapt 250 medlemmer. Foreningens formål er at
støtte, opmuntre og hjælpe de familier, som er ramt af
sygdommen. Foreningen afholder jævnlige kurser for
forældre og ‘træf’ for børnene. Vi udgiver et medlemsblad
4 gange årligt.
I 1997 blev der under Socialministeriet nedsat en
gruppe af fagfolk (SV-Teamet), der bistår med rådgivning
og vidensopsamling på såvel det medicinske som det
sociale område.
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I løbet af den sidste tid har vi på godt og ondt endnu
engang oplevet, hvor meget det betyder, at vi har et
stærkt fællesskab og netværk. For at sige det, sådan
lidt naivt måske, ”hvor var vi, hvis vi ikke havde
hinanden.”
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Når nogle af vores dejlige unge mennesker bliver alvorligt syge, er det fantastisk at mærke den opbakning, der
strømmer ind fra alle kanter. Særligt fra andre forældre,
der ubetinget ved, eller bare kan sætte sig hundrede
procent ind i alle de følelser, der nu engang dukker op i
sådan en situation.
For vi vil jo alle helst have, at vores børn er sunde og
raske, glade og engagerede, veltilpasse og fulde af
energi. Men det er jo desværre ofte langt fra hverdagen,
og vores børn må nøjes, synes vi, med langt mindre.
Når de så får kramper, får lungebetændelse eller hvad der
nu ellers kan komme af DYK, så bliver de bare så svage og
så hjælpeløse, at det er svært ikke at føle sig magtesløs.
Og de mange følelser, der dukker op, lige fra at gøre sig
klar til at sige farvel, til efter bare nogle få timer måske,
igen at sige goddag, de er opslidende.
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Vi kommer til at føle dårlig samvittighed, god samvittighed, håbløshed, magtesløshed, ulykkelighed, venlighed, utryghed, søvnløshed, træthed, men ikke mindst
kærlighed. Og det tærer – at blive trukket rundt i
følelsesmanegen uden at have (særlig megen) indflydelse på, hvad der skal ske, og hvad det hele dog skal ende
med.

I Paulus 1. brev til Korinterne står der:
”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder
ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind! Den gør
intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer
ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig
ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.”
Det synes jeg er kendetegnende for forældre med børn
ramt af Spielmeyer-Vogt. Jeg er fuld af beundring for
det mod og den tapperhed I viser, den kærlighed man
mærker, og for jeres tilgang til den situation, I nu engang
er bragt i. Og her er det også vigtigt at huske på, at vi
kommer igennem svære tider på hver vores måde.
Mit håb er, at vi fortsat kan være der for hinanden, når
det er svært. At vi kan yde den omsorg, der er behov for.
For dem der har det svært, betyder det rigtigt meget.
Så lad os opmuntre hinanden og glæde os over det
fantastiske fællesskab, vi har i vores forening.
Med kærlig hilsen og ønsker om
en rigtig god jul og et godt nytår
Merete
Formand
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På en smuk septemberdag i
2007 fik Emmelie sine vinger.
spilopper og varme mellem de to! Enhver tvivl om hvor
vidt hun ved, hvem der er hos hende og om hun forstår
meget af det, der sker omkring hende, forsvinder.

I januar 2006 begynder en helt fantastisk rejse –
mit liv beriges med noget ganske særligt. Jeg får
lov til at være en del af en personale gruppe, der
arbejder med en fantastisk dejlig og køn 9 år ung
pige. Pigen er en ganske særlig pige. Hun har den
meget sjældne sygdom ncl2 også kaldet JanskyBielschowsky. Men den er jo kun en del af hende
– en del der har besat hendes krop.
På det tidspunkt jeg lærer Emmelie at kende, kan hun
ikke længere spise eller drikke, hun kan ikke bevæge
kroppen selvstændigt og styret, og hun har ikke noget
verbalt sprog. De første dage med hende er spændende, men samtidig utroligt svære. Jeg stiller mig selv
spørgsmålene gang på gang – Hvordan kan jeg vide,
hvad hun gerne vil? Hvad hun har brug for? Forstår
hun egentlig, hvad jeg siger? Registrerer hun egentlig,
hvem der er her?
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Det bliver hurtigt klart for mig, at hvis jeg skal kunne
håndtere denne kontakt, så skal jeg arbejde med mig
selv – finde ro og turde tro på mig selv, og det der
kommer til mig – nogle kalder det vist intuition!
Men allerede inden for de første fem dage sker der
forunderlige ting. En af Emmelies absolut foretrukne
hjælpere kommer på arbejde – jeg er under oplæring –
og da denne plejer træder ind og siger ”Hej” så ændres
hele pigens mimik og udstråling – der var glæde,

Stille og roligt får jeg opbygget en gensidig fortrolighed med Emmelie. Jeg lærer langsomt at aflæse
hende. Det sker hovedsageligt via hendes øjne og via
hendes ansigtsudtryk, men jeg er ikke i tvivl - og kommer jeg i tvivl skal jeg blot sætte mig stille hos hende, så
skal hun nok hjælpe mig med at finde de rigtige svar.
Emmelie nyder, når vi har tid alene - når vi synger, læser,
hun får massage, ”leger” med hendes sanseredskaber,
får kroppen bevæget godt igennem, kommer i lange
varme bade, er ude at nyde livet udenfor – og når så
tosomheden har været der, så er det rigtig sjovt og
hyggeligt, når hendes søskende eller mor kommer og
der er liv og aktivitet i huset. Bare hun kan høre deres
stemmer i huset, så slår hun øjnene op og lytter, og hun
nyder når vi alle er sammen, og der bliver snakket, fortalt og grinet. Så kommer det lille varme smil frem på
Emmelies læber.

Kære SV-team.
Så tog den lang
e rejse endelig sin
afslutning
– Emmelie fik sin
e vinger. Tak for
støtten og
opbakningen i de
mange svære st
under. Det har
været enormt tr
ygt at vide og fø
le at I har været
hele vejen igenne
der
m. Jeg kan ikke
beskrive med or
hvad jeres opba
d
kning og parath
ed har betydet fo
mig. I er gjort af
r
noget ganske sæ
rligt, I er nogle af
de engle vor Her
re har sendt os fo
rældre – for at vi
forældre nemm
ere kan bære og
lære – og jeg ha
aldrig følt mig al
r
ene i det – takket
være jer!!
Kærligste hilsner
Tina, Marc, Mar

ia og Anne Sofie
.

rolig og afslappet. Sover meget. Der bliver ringet efter
mig, og da jeg sidder hos Emmelie den eftermiddag og
aften er der en ro og varme i hendes værelse. De, der er
der, snakker og hygger sig. Og selvom vi godt alle ved,
at afskeden står for døren, så er der ro og varme. Jeg
kysser hende godnat, inden jeg går til ro den nat – og få
timer senere får hun sin frihed og sine længe ventede
vinger.

Desværre angriber sygdommen mere og mere af
Emmelies krop. Hun bliver afhængig af ilt og hun
rummer ikke længere alle de sanseindtryk, der tidligere
bragte smilene frem hos hende. Vi bliver nødt til
løbende at revidere i hendes daglige program/tilbud
og finde ind til kernen af det, hun allerhelst vil, og hvad
hun har mest brug for. Vi ved godt alle sammen, at når vi
må vælge noget fra – så er vi også et skridt tættere på at
skulle tage afsked med Emmelie. Det er en svær balance
at sidde med faglig viden om, hvad der gavner hendes
krop, og samtidig vide, du ikke kan give hende det hele,
da hun ikke kan rumme det. Det er en evig diskussion
om, hvad der giver/er livskvalitet. Og igen hvordan
måler vi den, når signalerne bliver svagere og svagere
fra Emmelie.
Gudskelov har Emmelie en fantastisk mor. Hun har
sat sig ind i alt omkring sygdommen og deler gerne ud
af sin viden og alle de erfaringer, hun har fået gennem
årene. Hun har modet og styrken til at se realistisk på
Emmelie og den svære og urimelige situation, de er i.
Tina formår at holde fokus på, hvad der er bedst for sin
datter, også selvom det naturligvis gør allermest ondt i
hende, når sygdommen fanger mere og mere af hendes
datter.
En smuk solrig septemberdag står det klart at tiden
er knap. Emmelie er træt og gejsten, lysten, glæden og
kampånden er forsvundet fra hendes lille krop. Hun er

I dagene efter havde vi alle mulighed for at tage
vores egen afsked med Emmelie. Hun lå der ganske
smuk og fredfyldt, hjemme inden selve bisættelsen. Det
var nogle smukke dage – også selvom det regnede lidt
den morgen, hvor hun lige var død – vi er sikre på, at det
var Emmelie, der nød sin frihed og mulighed for endelig
at plaske i vand igen.
Her efterfølgende er der et stort tomrum – et kæmpe
savn. Samtidig er jeg fyldt op af gode oplevelser og
minder. Hendes liv var ganske kort, men hun lærte mig
så utrolig mange ting. Hun gjorde mig til et andet menneske – et mere helt menneske. Hun vil aldrig
nogen sinde blive glemt. Og gudskelov kommer
minderne og smilene ofte frem på de mest uventede
tidspunkter – ja livet her bagefter er lige så uforudsigeligt og skønt, som lige netop Emmelie var.
Brita Richelsen

Kære SV-Forældre
14. september og i den
Emmelie fik sine vinger den
de jer en hjertelig varm
forbindelse vil jeg gerne sen
varme og støttende ord
tak for blomster og for de
der fulgte med dem.
d og lykke
De varmeste hilsner og hel
til jer alle frem over.
Tina & børn
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Forældrekursus på Synscenter Refsnæs
26-28 oktober 2007
af Merete

hvor organisten spillede forskellig orgelmusik for os i
et kvarters tid. Det var meget smukt og meget rørende.
Vi fik demonstreret orglet, meget interessant at se og
høre de forskellige lyde, der kan komme ud af sådan et
instrument. Så gik turen tilbage til Refsnæs, hvor frokosten ventede. Efter frokost samledes alle, og vi talte om
gåturens snakke.

Den sidste weekend i oktober var der, traditionen
tro, forældrekursus på Synscenter Refsnæs. Der
var 21 deltagere fra forældregruppen samt Anne
Hamann, vores koordinerende socialrådgiver og
Susan Fugger og Kurt Jensen, vores pædagogiske
konsulenter. Samtidig var alle vores unger samlet
andetsteds, og havde det herligt. (se side 16-21)
Fredag aften kom Jonas Hansen fra CSH (Center
for små handicapgrupper) for at fortælle os, om den
kortlægning af Spielmeyer-Vogt, der er blevet til på
baggrund af de spørgeskemaer, der blev sendt ud til
foreningen. Alle forældre vil inden længe få tilsendt et
eksemplar af kortlægningen.
Lørdag mødtes vi klokken 9, hvor Anne Hamann
havde et spændende oplæg om paragraffer :o) - det er
skam rigtigt, og det har Sinne skrevet lidt om. (side 13)
En af de ting vi også talte om var, at det er en god ide
også at have uddannet personale ansat til vores børn
og unge. Og her kom så oplægget til vores walk and
talk til Kalundborg. Hvad er det vi ønsker for vores børn
og unge, hvad er vigtigt, hvad skal prioriteres, hvorfor
er det vigtigt med uddannet personale, synes vi, det er
vigtigt osv.
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Og så var det ellers af sted på en frisk gåtur ind til
Kalundborg. Snakken gik ivrigt, og det er der jo ikke
noget nyt i! Inde i Kalundborg var vi på rundvisning ved
Hans, vi hørte blandt andet om Espen Snarre, byens
opbygning m.m.m., og vi endte ved Vor Frue Kirke,
hvor vi fik fortalt noget af kirkens historie. Her sluttede
rundvisningen, og vi gik ind i den meget smukke kirke,

Så var der program for damerne :o) - 2 times gymnastik med afspænding til sidst. Vi havde det sjovt, fik
pulsen op og prøvet mange nye former for gymnastiske
udfoldelser. Og så var der lige tid til en kort snak inden
bruseren kaldte. Imens lavede mændene mad til os, som
vanligt, under Jørn Staureby’s ledelse.

Tillykke med
dagen til ...
Jeppe Bastberg
Mikkel Beck
Anne Sofie Jenning Hansen
Jan Tornvig-Christensen
Camilla Leth Jørgensen
Thorbjørn Maischnack
Nadja Jepsen

17 år den 1. september
18 år den 10. september
20 år den 15. september
25 år den 5. oktober
19 år den 9. oktober
12 år den 3. november
22 år den 7. november

Menu fra Alsace
Grønne asparges i kalvebouillon med
grillede kammuslinger

Jan 25 år

Grillede vagtler på champagnesauerkraut
Coq au vin

Havregrynskugler

Bagte blommer i honning med chokolade
blinis og vanilje is

Du skal bruge
100 g smør
3 dl havregryn
1-1½ dl flormelis
3 spsk kakao
1-2 spsk vand
evt. kokosmel, cornflakes, eller müslie

Ingen grund til klager!

Vi havde en hyggelig aften med snak
og masser af sang.
Søndag formiddag var John Østergaard på Refsnæs
for at fortælle om den internationale Spielmeyer-Vogt
Kongres i Rochester. John har lovet at skrive lidt om alt
det, han fortalte fra kongressen til det næste blad.
Derudover var der som sædvanligt spørgsmål til John
om ’alt mellem himmel og jord’.
Og med dette programpunkt sluttede en rigtig dejlig weekend
og vi takker Susan, Kurt og Anne for et rigtig godt arrangement.

Sådan gør du

te
Indkøbslis
smør
havregryn
flormelis
k ak ao
van d
kokosmel
cornflakes
müslie

Bland alle ingredienser sammen til en sammenhængende dej.
Tril kugler ved hjælp af en teske og rul dem i havregryn, kokosmel
cornflakes eller müslie.
Stil dem i køleskab til de er blevet faste, ca ½ time.
Der bliver ca. 25 kugler.

Denne opskrift er fra
http://madpakkeservice.dk/ops/13.shtml
Vi takker for venligt udlån.
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Tema: Tema: Anne Sofie flytter hjemmefra

Er der mon nogen sinde et
rigtigt tidspunkt at flytte
hjemmefra, når man er syg?
af Ida Tvede

Anne Sofie har altid ønsket sig at flytte hjemmefra
og har gennem årene gjort sig mange tanker om,
hvordan det skulle være. Anne Sofie er lige fyldt
20 år, og til januar har hun boet i bofællesskabet i
Brande i et år.

behov, ja hun lærte endda lidt punktskrift, da det blev
nødvendigt. Anne Sofie var sig sine handicaps
bevidst (syn og kramper), alligevel har hun altid gerne
villet flytte hjemmefra - hun ønskede at skabe egne
rammer for sit liv. Det blev ikke desto mindre svært for
alle, da tiden kom, fordi sygdommen pludselig tog fart,
og nåede at påvirke Anne Sofie så meget, at hun nu
sidder i kørestol, og er meget svær at forstå for folk, der
ikke kender hende godt.
I tiden lige op til Anne Sofie flyttede, blev det til sidst så
hårdt, at det sled på deres ellers altid gode samvær. Med
den viden familien har i dag, havde det nok været et
bedre tidspunkt for Anne Sofie at flytte, da hun var 18 år.
Som det blev, var det svært at være hjælper på fuld tid
for sit barn, og det var især svært, fordi hun blev mere
og mere plejekrævende - det blev en ond cirkel - som
det krævede både mod og overskud at bryde.
Selvom man er meget syg, har man de samme drømme
og ønsker for fremtiden som raske jævnaldrende.

Anne Sofie klar til fest

Anne Sofie flyttede hjemmefra i januar 2007. Indtil da
boede hun sammen med sin mor Ulla Pia og sine to
brødre Mads på 16 år og Nicolaj på 15 år. Ulla Pia har
passet Anne Sofie det meste af tiden, og i de sidste 2
år, Anne Sofie boede hjemme, var Ulla Pia tillige Anne
Sofies hjælper i eget hjem på fuld tid. Men det var i
virkeligheden nok for hårde år for hele familien, fordi
Anne Sofie pludselig blev så hurtigt påvirket af sin
sygdom. Anne Sofie fik ellers først stillet diagnosen i
sommeren efter 1. klasse, og helt frem til Anne Sofie var
17 år, udviklede den sig langsomt. Anne Sofie var meget
velfungerende, hun har lært at læse og at regne til hus-
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Hvordan skal man bo - og hvem skal man
bo sammen med?
Anne Sofie har altid været inddraget i alt. Hun interesserede sig meget for sin omverden og fulgte ivrigt
med i alt, hvad der foregik omkring hende. Anne Sofie
var aldrig i tvivl om, at hun skulle have en kæreste og
flytte hjemmefra - skabe sig sit eget liv. Men efterhånden som hendes syn blev dårligere, blev hun mere
bevidst om, at det ville få indflydelse på hendes fremtidige liv. Anne Sofie planlagde stadig at flytte hjemme
fra, hun lagde stor vægt på, at hun gerne ville bo sammen med én, der ikke havde et handicap, som hun selv.
For som hun sagde: ”Det er ikke praktisk”.
Anne Sofie udviklede sig mentalt med sin sygdom.
Hun ændrede, efterhånden som sygdommen skred
frem, opfattelsen af, hvad det kunne medføre af mulige

implikationer. Da Anne Sofie hele tiden var realistisk og
rationel med hensyn til, hvad hun formåede, dukkede
tanken om bofællesskab som boform lidt efter lidt op.
Efterhånden blev det bofællesskabet, som Anne Sofie
kunne tænke sig, når hun skulle flytte.
Anne Sofies familie har altid støttet hende i, at det er
vigtigt at have mulighed for at skabe sig et liv uden
forældrene, selv om man er syg og har andre og begrænsede muligheder i forhold til ”normale” unge. Men
Ulla Pia pointerer, at det skal tænkes grundigt igennem,
og at det skal gøres i meget god tid, når man har et
sygt barn, der skal flytte hjemmefra. Det er vigtigt, at
løsrivelsesprocessen bliver omhyggeligt forberedt. Det
er i forvejen svært, når voksne børn flytter hjemmefra,
og det bliver formodentlig noget sværere af, at barnet
er sygt.
Gode og velegnede bosteder vokser
langt fra på træerne.
Anne Sofie var omkring 11 år, da den første mentale
forberedelse til, at hun skulle flytte hjemmefra, startede.
Alligevel blev familien indhentet af tiden, og de endte
med komme for sent i gang med at finde en god og egnet bolig. Der kan nemlig være meget lang ventetid, og
den er som oftest også uforudsigelig. Derfor endte Anne
Sofie med at få tilbudt en bolig uden for kommunen, på
et helt nyt sted, der endnu var under opførelse. Tilbuddet blev fremsat i oktober 2006, og Anne Sofie flyttede
ind i januar 2007.
Det var meget svært at tage stilling til tilbuddet, fordi
det var en helt ny institution, hvor det ikke var muligt
at se, hvordan dagligdagen fungerede, at møde personalet og mærke atmosfæren. Men Ulla Pia turde på
den anden side heller ikke at sige nej tak - på trods af
institutionen ligger langt væk (ca. 50 km) og i en anden
kommune. Der kan nemlig gå op til flere år imellem,
der kommer et tilbud. Da det hele pludselig tog fart,
nåede Ulla Pia ikke at benytte den hjælp, som SV-teamet
tilbyder i forbindelse med børn, der flytter hjemmefra - det kan ikke anbefales! For at komplicere det hele
yderligere, fik Anne Sofie kort før processen omkring
flytningen en ny sagsbehandler, der ikke kendte Anne
Sofies sag (det havde ellers været den samme gennem
alle årene).

Processen blev besværliggjort af, at Anne Sofie fik ny
sagsbehandler i kommunen.

Som det hele er endt, sidder Ulla Pia i dag lidt med en
følelse af ’at blive ”eksporteret” til Brande’; især fordi det
siden har været svært at få den gamle kommune Vejle
i tale. Det har uden tvivl, været med til at gøre det hele
vanskeligere, at Anne Sofie er flyttet uden for kommunen. Et godt råd til andre er, at overveje en sådan
løsning en ekstra gang!
Bofællesskab 50 km væk - kan det lade sig gøre?
Nu bor Anne Sofie i bofællesskab i Brande. Det er helt
nybygget - faktisk var det endnu ikke helt færdigt, da
Anne Sofie fik tilbudt en lille lejlighed der. Tilbuddet
kom i oktober 2006 og Anne Sofie flyttede ind i januar
2007. Lejligheden er en del af et kompleks, som består
af 4 huse med 8 lejligheder i hvert hus. Anne Sofies
lejlighed er dejlig med en lille stue og et lille åbent
køkken, et soveværelse, badeværelse og en lille terrasse.
Derudover er der i de enkelte huse et fælles køkken,
opholdsstue og terrasse . Alt i alt er de fysiske rammer
fantastiske og yderst velfungerende for Anne Sofie.

fortsættes ...
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fortsat ...

Anne Sofie ser én af sine yndlingsfilm

I hele bofællesskabet er der plads til 32 beboere. Der er
desuden et aktivitetscenter tilknyttet, som kun benyttes
af beboerne. Desværre var det først klart til brug 3
måneder efter, Anne Sofie flyttede ind, dvs. i næsten 3
mdr. havde Anne Sofie ikke noget dagtilbud! Det var
med til at gøre overgangen svær - det, at komme fra
et trygt og rart sted til nye omgivelser, hvor der ikke
foregik noget. Anne Sofie burde have beholdt det
gamle aktivitetstilbud, selv om det havde medført en
lang daglig transport, indtil det nye var klart! Nu er Anne
Sofie heldigvis kommet godt i gang i aktivitetshuset,
og hun elsker at høre musik, komme med på ture - især
shoppeture, spise is og deltage i køkkenarbejdet. Dagligdagen har indfundet sig, og den svære overgang ved
at være glemt.
Når man bliver voksen og flytter hjemmefra, ændrer økonomien sig - det er ikke sikkert, der er det
samme råderum til støttetimer til fx træf.
I år har Anne Sofie været med til de højt skattede SVtræf, som hun plejer. Men når man er voksen, handicappet og flyttet hjemmefra, skal støtten til sådanne ture
udredes af bostedet og de ressourcer, som bostedet
har til rådighed. Ulla Pia er både spændt og lidt urolig
i forhold til det kommende års bevilling, hun håber inderligt, at kommunen giver en ekstra bevilling, så Anne
Sofie fortsat kan komme med på foreningens træf. Alle
Anne Sofies udgifter skal afholdes af hendes pension,
som ikke er ret stor, så det kræver nogen omhu at få
det til at løbe rundt, så der også er penge til passende
fornøjelser. Alligevel har Ulla Pia valgt, at det skal være
Anne Sofies bosted, der styrer hendes økonomi, idet
det virkede naturligt og rigtigt, at det ansvar fulgte med
Anne Sofie og hendes nære dagligdag.

10

Alt det praktiske omkring flytningen.
Det gik så hurtigt ned af bakke for Anne Sofie i de sidste
to år, før flytningen blev en realitet, og Ulla Pia ville ikke
stresse hende mere end højst nødvendigt. Det betød, at
Anne Sofie først ved juletid fik at vide, at hun havde fået
en lejlighed. Anne Sofie havde svært ved at rumme det,
hun glædede sig så meget, at det gjorde hende stresset,
hun kunne ikke sove, havde konstant tankemylder,
hvilket alt i alt resulterede i flere krampeanfald.
Det var desværre ikke muligt for Anne Sofie at deltage i
det praktiske i forbindelse med flytningen. Ulla Pia flyttede alle Anne Sofies ting, som skulle med, indrettede
lejligheden, og købte det, som manglede, så der var rart
og hyggeligt, da Anne Sofie kom.

Tema: Anne Sofie flytter hjemmefra

Institutionen forberedte flytningen grundigt, de
gjorde rigtig meget for at sikre Anne Sofie en god
overgang til egen bolig.
Personalet forberedte flytningen rigtigt godt, og de
gjorde meget for, at det skulle blive en god overgang
for Anne Sofie. Før flytningen blev en realitet, blev der
holdt flere møder, hvor Ulla Pia fortalte om Anne Sofie,
så personalet fik så godt et forhåndskendskab til hende
som muligt. Personalet var på flere besøg hjemme hos
familien, ligesom de var med på besøg i Anne Sofies
gamle værksted.
I de første dage efter flytningen fulgte Anne Sofies
kontaktperson fra det gamle værksted med, og var sammen med Anne Sofie. Ulla Pia er dog ikke overbevist om,

at det var en rigtig strategi, idet hun oplevede, at det
afholdt det nye personale fra at tage kontakt og ansvar
over for Anne Sofie, og de kom derved ikke rigtigt tæt
på hende fra starten.
Men det var temmelig svært alligevel.
På trods af alle de gode intentioner og alt det, der blev
gjort, var det en svær overgang. Anne Sofie ændrede
sig efter flytningen til at være utålmodig og utryg.
Formodentlig var årsagen, at det efterhånden er meget
svært at forstå, hvad Anne Sofie siger - man skal desværre kende hende godt. Hele personalet var nyt, der
var ingen rutiner, ingen “sådan plejer vi at gøre”, og
derudover var der ikke en optimal ledelse, hvilket skabte
en del uro blandt personalet.
Det var særligt svært om natten i begyndelsen. De to
første nætter sov Ulla Pia hos Anne Sofie i hendes nye
lejlighed. Det var godt for både Ulla Pia og for Anne
Sofie, for det var svært for Ulla Pia at Anne Sofie flyttede,
og det var svært for Anne Sofie at skulle lære en masse
nye mennesker at kende og finde ud af deres måde at
gøre tingene på. Ulla Pia var utryg ved at forlade Anne
Sofie i starten, der var fx ikke noget kaldeanlæg endnu.
Anne Sofie fik selvfølgelig den hjælp hun skulle have,
når personalet var der, men der var også tider, hvor der
ikke lige var nogen. Lige i begyndelsen havde Ulla Pia
følelsen af, at det, Anne Sofie fik på institutionen, ikke
var lige så godt som det, hun selv kunne give Anne
Sofie.

En svingom på Brande Åcenter

Det er på de fleste institutioner op til forældrene, hvor
meget eller hvor lidt de kan og vil deltage i den daglige
pleje og omsorg for deres barn. I Anne Sofies tilfælde
har Ulla Pia ikke rigtigt haft det valg på grund af den
store afstand mellem hendes hjem og institutionen.
Naturligvis er der en tæt kontakt til Ulla Pia, og sker der
væsentlige forandringer i Anne Sofies almene tilstand,
skal Ulla Pia ikke vente til næste besøg og ”opdage” det
selv, men bliver holdt løbende ajour af personalet.
Anne Sofie har været til koncert med sit store idol,
Bryan Adams

Tiden efter Anne Sofie flyttede var en stor
omvæltning for hele familien.
Der er blevet meget stille i huset, og familien blev
med et slag blev meget lille, da Anne Sofie flyttede.
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Anne Sofies stue i det
nye bofællesskab.

Det gode samarbejde
med kommunen
af Sinne Hansen

Før var der et leben af hjælpere, og
Anne Sofie krævede sin tid, især i de
sidste år. Det har taget Ulla Pia mere
end seks måneder at finde ud af at
bruge den tid, der pludselig blev fri,
på sig selv og på resten af familien.
Psykologen som Ulla Pia i årenes løb,
indimellem har brugt, har været en
stor hjælp.

På forældrekurset i oktober drøftede vi Center for
Små Handicapgrupper gode råd, som er givet med
det formål at få det bedst mulige samarbejde med
kommunens socialrådgiver. Og kunne man finde
en metode, så samarbejdet med kommunen bare
fungerer glat – ja så er mange opslidende arbejdstimer og frustrationer sparet.
Supplerende kan man sige om de 10 gode råd:
Selvfølgelig er det kommunens ansvar, at familierne får
den vejledning og hjælp, som love og bekendtgørelser
foreskriver, og selvfølgelig er det kommunens og socialrådgiverens ansvar, at den enkelte socialrådgiver kender
og evner at anvende reglerne med henblik på at hjælpe
familierne bedst muligt. Derfor burde det vel også være
nok at kunne beskrive familiens situation uden at gøre
det i forhold til paragraffer?

Men Ulla Pia husker, at det var svært
at gå hjemme i Vejle, hvor Anne Sofie
havde været, og vide at hun var ked
af det, der hvor hun nu var. Personalet beskyttede endda Ulla Pia; det
er først senere gået rigtigt op for Ulla
Pia, hvor ked af det Anne Sofie faktisk
var, og hvor længe det stod på. I dag
er Ulla Pia glad for, at hun ikke vidste
det, for hun kunne nok have valgt at
tage Anne Sofie med hjem igen, og
det havde ikke været det rigtige at
gøre!
I de første måneder fornægtede Anne Sofie, at hun
var flyttet - hun savnede det, hun kendte i Vejle. Anne
Sofie påstod hårdnakket, at hun boede i Vejle - og ville
slet ikke kendes ved Brande. Heldigvis var det kun en
overgang. Man er nødt til at acceptere, at det er svært
at bryde sin basis op og indrette et nyt liv. Det er ikke
let, selv når man er rask og velfungerende, og det er
bestemt ikke lettere, når man er dybt afhængig af andre
mennesker.
At holde kontakten med sit barn når afstanden er
stor, og telefonen ikke kan bruges.
Anne Sofie kommer indimellem på besøg i Vejle, men
ikke med noget fast interval. Ulla Pia kommer derimod
på besøg hos Anne Sofie flere gange om ugen. Ligesom
andre i familien også kikker forbi - dog helst når Ulla Pia
er der - for hun kan bedst hjælpe dem med at forstå,
hvad Anne Sofie siger.
Brødrene bekymrer sig meget om Anne Sofie velbefindende, og er med på besøg så ofte, som de kan nå det
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i deres travle ungdomsliv med skole, sport, kærester
mv., selv om det måske ikke er så ofte, som de egentlig
gerne ville. Det betyder meget for dem at vide, at hun
har det godt, og de spørger meget til hende. Det burde
være oplagt at bruge telefonen, når der nu er så stor
afstand, at det lille hurtige besøg ikke er en mulighed.
Anne Sofie kan bare ikke kommunikere så godt, at det
kan lade sig gøre.
Tiden er gået - livet fungerer igen, og alle er glade
for beslutningerne, der er truffet undervejs
Anne Sofie er blevet glad for sit nye liv med alt, hvad
det indebærer. Hun trives godt på bostedet og i aktivitetshuset. Det kommer bl.a. til udtryk, når Anne Sofie
indimellem er hjemme hos Ulla Pia, og bliver inderligt
vred over, at der ikke er den “rigtige” film - hvorefter
hun kræver at komme til Brande - nu!, for det er der,
hun bor!

Problemet er bare, at man ikke altid kender sine muligheder. Hvad kan man få hjælp til og hvornår? Den
vejledning, som den enkelte kommune giver, opleves
som meget varierende i mængde og indhold. Og vores
situation ændrer sig hele tiden, og ofte kommer vi ud
for nye behov, før sagsbehandleren (endsige vi selv)
kender dem.
Ingen skade at kende lidt til reglerne
På forældrekurset var der nok bred enighed om, at det
absolut ikke er nogen skade til, hvis man ved lidt om
reglerne i forhold til det, man gerne vil søge om. Hvis
man kender de kriterier, som kommunen skal vurdere
en sag efter, så er man bedre hjulpet, når man skal argumentere for sine behov ved en evt. ansøgning. Dermed
kan man hjælpe socialrådgiveren med at oplyse sagen
netop i forhold til den regel, der kan ydes en hjælp efter
og dermed spare flere henvendelser.
Det var også den holdning, som SV-teamets Anne
Hamann gav udtryk for på kurset, og som jeg forstod, at
hun vil hjælpe os med, hvor hun kommer rundt.

10 gode råd i samarbejdet
med sagsbehandleren

1

Beskriv konkret jeres eller jeres barns behov, herunder
familiens – undgå paragraffer eller at tale om, at ”vi kender
vores rettigheder”.

2

Tag altid udgangspunkt i, at sagsbehandleren ikke kender
jeres families aktuelle situation og jeres konkrete behov.
Hjælp dem med at forstå og være opmærksom på, at det kan
være svært at sætte sig i din/jeres situation – den kender kun du/I.
Husk! Din situation er ofte vanskelig, og det er sagsbehandlerens
også.

3

Hold alt på skrift – undgå telefonsamtalerne, da der kan
opstå tvivl om aftalerne. Hvis I har en telefonsamtale eller
et møde med et vigtigt indhold, lav da et kort referat med jeres
opfattelse af mødet eller samtalen og send det til kommunen.
Skriv ikke ”vi ved…” Skriv i et høfligt sprog og vær åbne for, at I
kan have misforstået noget. Læg op til aftaler om f.eks. tidsfrister
og indhentninger af udtalelser og bekræft dem gerne på skrift.

4
5

Bed om aktindsigt løbende. Så ved I hvad kommunen skriver
og tænker.

Vær opmærksom på, at jeres sagsbehandler ofte ikke kender
til sjældne diagnoser – giv gerne jeres sagsbehandler lidt
skriftlig information om diagnosen.

6

Skriv tilbage til jeres sagsbehandler om det der virker – Tak for
den hjælp, I har fået, f.eks. støtte til foreningskurser. De hører
sjældent ros.

7

Forbered jer til møder ved f.eks. at skrive jeres spørgsmål
ned og vend jeres oplæg ved et møde med Center for Små
Handicapgruppers rådgivning. Det kan I også gøre med breve til
kommunen. Vi ved, hvad I skal være opmærksomme på.

8

Hold gerne møder hjemme hos jer selv – og gerne, så jeres
sagsbehandler møder jeres barn og/eller får indtryk af jeres
hverdag. Gør sagen så konkret som muligt for dem, så sagen ikke
bare er en sag blandt mange. Holdes mødet på kommunen, tag
da gerne en anden person med. Man mister ofte detaljer, hvis
man er alene.

9

Bed om, at der jævnligt holdes koordineringsmøder, hvor
alle, som arbejder med jeres barn, er tilstede. Det giver ofte
et nemmere forløb, hvis alle har siddet om det samme bord.

10

Bed altid om en skriftlig og konkret begrundelse på et
afslag. Afgørelsen skal forholde sig til jeres konkrete
ansøgning. Det er ikke nok, hvis afslaget henviser til, at
kommunen generelt ikke bevilger det ansøgte. I skal samtidig
sikre, at I modtager en klagevejledning og ankefrister.
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Nye regler for den offentlige rejsesygesikring pr. 1. januar 2008

- nå arsten M
af C

Hvilke udgifter dækkes efter 1. januar 2008?
Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling af akut sygdom/
tilskadekomst, som er opstået under ferie- eller studierejsen. Børn og
voksne er dækket på samme måde af rejsesygesikringen.

Under en diskussion i SV-teamet for nylig kom vi
ind på de forholdsregler vi alle bør tage når vores
børn og unge skal rejse i udlandet. Her kom flere
pointer frem, som jeg ikke var klar over. Nedenstående er hentet på Danske Regioners hjemmeside:
Skal jeg tage det gule sygesikringsbevis med mig
på rejser til udlandet?

Som udgangspunkt dækker rejsesygesikringen ikke udgifter til
behandling af kroniske sygdomme, eller andre sygdomme der var
konstateret inden afrejsetidspunktet – se dog ”Dækker rejsesygesikringen, hvis jeg havde en sygdom, da jeg tog af sted?” nedenfor.

Følgende udgifter dækkes:
• A
 lmindelig lægehjælp og lægeordineret medicin – men ikke
tandlægehjælp, kiropraktik mv.

Ja, det gule sygesikringsbevis, som nu hedder det gule sundhedskort, skal efter 1. januar 2008 fortsat tages med på rejser i EU,
Færøerne, Grønland, Schweiz, Norge og en række små europæiske
stater som for eksempel Andorra og San Marino. Sundhedskortet er
på rejsen din offentlige rejsesygesikring.

• L ægeordineret sygehusophold og -behandling, inklusiv
operationer. Rejsesygesikringen dækker kun standardklassesygehuse i det pågældende land. Foregår indlæggelsen på et
privat sygehus, er den ekstra udgift således for egen regning.
Ved sygehusindlæggelse bør man altid kontakte alarmcentralen
i Danmark på telefon 0045 70 10 75 10, inden man accepterer
sygehusindlæggelse

Hvor dækker rejsesygesikringen efter 1. januar 2008?

• A
 mbulancetransport (dog ikke hjemtransport i ambulance)

Pr. 1. januar 2008 dækker rejsesygesikringen kun i EU, Færøerne,
Grønland, Schweiz, Norge og en række små europæiske stater.
Det betyder, at følgende lande er omfattet af rejsesygesikringen:
Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland,
Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle
of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland,
Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge,
Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn,
Vatikanstaten og Østrig.
Bemærk, at rejser til lande som Tyrkiet, Kroatien, Egypten,
Libanon, Tunesien, Rusland, Marokko og Israel ikke længere
er omfattet af rejsesygesikringen.

Hvilke rejser er omfattet af rejsesygesikringen?
Det er kun rene ferie- og studierejser, der er dækket af rejsesygesikringen. Rejser, der kombinerer erhverv med et ferieophold, er ikke
omfattet - heller ikke den del, der vedrører ferieopholdet. Bemærk, at
selv et meget begrænset erhvervsmæssigt indhold i en rejse betyder,
at rejsesygesikringen ikke dækker.
Hvis man skal på erhvervsrejse i EU, kan man få udstedt et
EU-sygesikringskort (”det blå sygesikringskort”) ved
henvendelse til sin kommune.

Hvor længe dækker rejsesygesikringen?
Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom,
tilskadekomst og dødsfald, der er opstået i den første måned af
rejsen. Det vil i praksis sige, at hvis rejsen starter den 20. i en måned,
er du dækket til den 19. i den efterfølgende måned.
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• U
 dgifter til telefon, telefax og lignende ved henvendelse fra
udlandet til SOS International

Dækker rejsesygesikringen, hvis jeg havde en
sygdom, da jeg tog af sted?
Man kan ikke via den offentlige rejsesygesikring få dækket udgifter til
behandling, hvis det med rimelighed kunne forventes, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.
Dette omfatter alle – også kronisk eller alvorligt syge. Det er SOS’
læge, der vurderer, om det var forventeligt, at der ville opstå et
behandlingsbehov.
Det er således hverken en selv eller ens læge, der kan foretage
vurderingen. SOS’ læge foretager blandt andet sin vurdering ud
fra følgende kriterier:
Hvis din kroniske lidelse inden for to måneder før afrejsen har medført hospitalsbehandling og/eller ændret medicinering, vil der typisk
ikke være dækning for udgifter til behandling af denne eksisterende
sygdom/kroniske lidelse.
Desuden er der typisk ikke dækning af udgifter til behandling m.v.
for en bestemt sygdom, hvis du inden rejsen:
• e
 r henvist af læge til vurdering/behandling af den bestemte
sygdom,
• ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling af
en sygdom, selv om du måtte vide eller kunne formode, at
sygdommen krævede behandling,
• h
 ar standset behandling efter lægeligt råd eller fået
afslag på behandling af den bestemte sygdom,
• e
 r udeblevet fra aftalte kontrolbesøg i forbindelse
med den bestemte sygdom.

• E ndelig er der ikke dækning for udgifter i udlandet til kontrol,
behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil.
Desuden bør du overveje, om det – uanset dækning – er en god idé
at rejse hen et sted, hvor sygdommen måske nemmere blusser op,
eller hvor behandlingsmulighederne ikke er af samme standard som
herhjemme.

Hvad gør jeg, hvis jeg er (kronisk) syg inden afrejse
– forhåndstilsagn om dækning?
Hvis du har en sygdom inden afrejse, og du er i tvivl om, hvorvidt
du er dækket af rejsesygesikringen, kan du henvende dig til den
offentlige rejsesygesikring ved SOS eller dit private forsikringsselskab
og få besked, før du rejser. Du kan i første omgang få en mundtlig
orientering, og, hvor det er aktuelt, også en særlig vurdering inden
afrejsen. Erfaringen viser, at denne vurdering i en del tilfælde
resulterer i et såkaldt bindende forhåndstilsagn. Et bindende forhåndstilsagn gives typisk skriftligt og betyder, at du er omfattet af
rejsesygesikringen eller den private rejseforsikring for den specifikke
sygdom vurderet i forhåndstilsagnet. For at opnå forhåndstilsagn er
det nødvendigt med oplysninger fra din praktiserende læge eller fra
den behandlende læge. Det er ikke alene de lægelige oplysninger,
som ligger til grund for vurderingen – også rejsemål og varighed er
vigtige elementer. Du skal selv betale lægen for arbejdet og bede
lægen om at videresende oplysningerne direkte til den offentlige
rejsesygesikring ved SOS.
Al henvendelse vedrørende rejser i forbindelse med kronisk eller
behandlingskrævende sygdom og bindende forhåndstilsagn skal ske
til SOS på tlf. 70 10 50 58

Dækning uden et forhåndstilsagn
Akut opstået sygdom (som ikke relaterer sig til den kroniske eller
allerede eksisterende lidelse) dækkes af den offentlige rejsesygesikring. Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, foretages
der altid en konkret vurdering af, om det på afrejsetidspunktet med
rimelighed kunne forventes, at sygdommen ville medføre behov for
behandling på rejsen – også selv om du ikke har fået et forhåndstilsagn.

Hvis du bliver syg på rejsen
Hvis du bliver syg eller kommer til skade under udlandsopholdet, er
det altid klogt at søge læge. Ring til SOS’ alarmcentral ved at bruge
telefonnummeret bag på det gule sundhedskort eller spørg evt.
hotellet eller en rejseleder om hjælp til at få kontakt med en læge.
Det gule sundhedskort er din sikkerhed for, at du får refunderet de
udgifter, der er dækket, når du kommer hjem. Du kan risikere at skulle
betale for lægehjælp og medicin direkte. Husk derfor at få kvitteringer for dine udlæg. En del læger accepterer dog at sende regningen
direkte til SOS. Hvis der er tale om alvorligere sygdom med hospitalsindlæggelse, er det vigtigt, at SOS’ alarmcentral kontaktes – enten af
dig selv, dine pårørende eller af den behandlende læge.
Alarmcentralen har åbent døgnet rundt og har telefonnummer
+45 70 10 75 10. Hvis hospitalet eller den behandlende læge
forlanger en garanti for betalingen, kan du selv eller lægen
kontakte alarmcentralen.

Er hjemtransport fortsat omfattet af
rejsesygesikringen?
Fra 1. januar 2008 skal du selv betale alle omkostninger til hjemrejse,
der skyldes sygdom og ulykker, bortset fra rejser på Færøerne og
Grønland. Hjemtransporten fra de to lande skal være ordineret af
SOS´ læge.
Hvis man bliver syg eller kommer til skade i Finland, Island, Norge
og Sverige, kan man få dækket merudgifter til hjemtransport. Det
skyldes en særlig aftale mellem de nordiske lande. Hjemtransporten
skal være ordineret af en læge.
I tilfælde af død dækkes hjemtransport i hele rejsesygesikringens
dækningsområde.
Hvis du efter 1. januar 2008 ønsker at sikre dig hjemtransport fra
andre lande end de ovenfor nævnte, bliver du nødt til at tegne en
privat forsikring.

Hvornår skal jeg bruge det blå sygesikringsbevis?
Det blå EU-sygesikringsbevis kan være relevant at medbringe på
rejser i EU, hvis du skal være væk mere end 30 dage, eller hvis
formålet med din rejse ikke er ferie. Hvis du ønsker yderligere
information om det blå EU-sygesikringsbevis, kan du kontakte din
bopælskommune. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet
udgivet pjecer om EU-reglerne. De udleveres af kommunerne eller
kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Nyttige telefonnumre og adresser pr. 1. januar 2008:
SOS’ alarmcentral
tlf.: +45 70 10 75 10, fax.: +45 70 10 25 10
SOS International a/s
Nitivej 6, 2000 Frederiksberg
tlf.: 70 10 50 58, fax.: 70 10 50 59
e-mail: assist@sos.dk
http://www.sundhed.dk/Images/alle/amtsraadsforening/Rejsesygesikring/rejsesygsikring_juli07.pdf
http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/1908?_ARTIKEL_
ID_=2737070716104538&_ARTIKELGRUPPE_ID_=2737070716103011
http://www.forbrug.dk/raad/renbesked/om-rejser/forsikring/sygesikring/
http://www.im.dk/publikationer/schengen/index.htm
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Efterårstræf 2007
Hyggeligt samvær med sang, dans, bankospil, Prob & Bertha og masser af ballondyr ...
Lørdag den 27. oktober var min kone Helle og jeg så
heldige at få lov at komme og underholde alle jeres
dejlige børn og unge mennesker. Vi synes, at det var en
rigtig dejlig oplevelse at se og høre, hvor glade jeres
børn var for at få lov at synge med på alt fra børnesange
til Kim Larsen og Schubidua. Ja, Mia og Anna var endda
oppe og danse og hjælpe med teksten til vuffilivov,
som jeg ikke var så sikker på.

Mia og Anna

Særlig dejligt var det at se, hvor meget støtterne tog sig
af børnene. De koncentrerede sig hver især om ‘deres
eget barn’ og virkede meget opmærksomme på, hvor
meget ‘de’ fik ud af oplevelsen.
Det var flot, og vi håber,
at vi kan få lov at komme
og gøre jeres dag lidt
sjovere en andengang.
Mange hilsner fra Henrik
( Trylle Helmut )
Trylle Helmuth tryllebandt tilhørerne.

ed at
illa er lige v
En glad Cam allondyr.
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undersøge
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ed fire ben?
en hund m
Josefine, Sofie & Jan på café i Kalundborg.
En meget koncentreret Jesper
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Sanne har fået ny hund! - det har Nadja også :-)

Sofie og Philip nyder underholdningen

17

Bent Solhof og Jan med de elskede
figurer fra Prop og Berta

En ny hat kan man da altid bruge

p

r på Pro
Mikkel hilse

Rasmus og Thomas gi’r den gas.
Katrine - smuk som et stjerneskud...

Mark underholder et par seje monstre.

Der blev mærket efter og
følt på hår og pels.

Sofie & Josefine spiller banko
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Om handleplaner
Philip får en kanin af trylle Helmuth
som sekunder senere bliver foræret
til Sofie.

En

elmuth

st af trylle H

r en blom
glad Ditte få

Det ligner næsten en scene fra Bølle Bob filmen

Mikkel og Thorbjørn hygger sig

I min rådgivning vil I ofte høre, at jeg nævner servicelovens bestemmelser om
handleplaner, og at jeg anbefaler, at der laves en handleplan, hvis ikke den allerede
foreligger.
Ramme for dialogen
Handleplanen er tænkt som en ramme for dialogen
mellem kommunen og den handicappede borger og
dennes familie. Denne ramme skal sikre, at der finder en
koordineret indsats sted på tværs af de forskellige tilbud
som den unge modtager. Det er således ikke godt nok,
at kun én del af den unges behov/tilbud er beskrevet,
der skal tænkes helhedsorienteret. Populært kan man
sige, at når den unge er blevet beskrevet grundigt,
helbredsmæssigt og socialt, så har kommunen et godt
grundlag at vurdere behovet på, og dermed et grundlag
at træffe afgørelser om, hvilke bevillinger der skal til for
at dække den unges behov.
Den unges familie har, når den selv har været med til
at udarbejde en grundig beskrivelse af deres barn, en
sikkerhed for at deres unge er blevet ”set” og dermed
også et grundlag at gå i dialog med kommunen på, hvis
man ikke er enig med kommunen om, hvorledes behovet kan dækkes, (hvis man vil klage), og når behovet
hen ad vejen ændrer sig.
Krav om særlig indsats i Serviceloven
Handleplaner er et redskab til sikring af samarbejdet
mellem borger og myndighed - sikring af, at borgeren
får den fornødne hjælp. I følge serviceloven har kommunerne en forpligtelse til at yde en særlig indsats til
voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Om formålet med indsatsen står der:
§ 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
Formålet med indsatsen er:
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion
samt udviklingsmuligheder,

Betyrelsen 2007:
Formand
Merete Staureby
Parcelvej 119
2830 Virum
tlf
4583 4449
mobil
2685 4564
familien@staureby.dk
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Næstformand
Lillian Hauermann
Gøngehusvej 118
2950 Vedbæk
tlf
4589 3385
mobil
2032 1071
lila@soerensen.tdcadsl.dk

Sommerhusansvarlig
og suppleant
Pia Hansen
Fregatvej 2
4040 Jyllinge
tlf
4673 1995
mobil
4057 7995
pia@jyllingesyd.dk

Arkivar
Annie Lauritzen
Brushøjvej 20
8471 Sabro
tlf/fax 8624 1010
plauritzen@mail.tele.dk
Kasserer
Erik Hoff Larsen
Porsborgvej 27
9530 Støvring
tlf/fax 9837 1867
mobil
2330 6867
erikhoff@larsen.tdcadsl.dk

Redaktør + sekretær
Sinne Hansen
Præstevangen 22
3460 Birkerød
tlf
4581 9768
mobil
2140 1568
sinne.hansen@ase.dk

Norgestur
& vedligeholdelse af sommerhuset
Ove Jørgensen
Geding Søvej 6
8381 Tilst
tlf
8624 0557
mobil
4010 4577
o.j.maskinudlejning@teliamail.dk

3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse
gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling,
omsorg og pleje og
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i
botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter
denne lov.

De bestemmelser, jeg refererer til i dette indlæg, gælder
voksenområdet, men det er vigtigt at nævne, at det at få
udarbejdet en handleplan også kan bruges som et redskab i forbindelse med overgangen til voksenalderen.
Kommunen skal tilbyde en handleplan
I servicelovens §141 hedder det bl.a. at kommunen, når
der er tale om personer med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, skal tilbyde at udarbejde en
handleplan. En handleplan er dermed et af de redskaber
som kommunen kan tage i anvendelse for leve op til
den særlige forpligtelse overfor svært handicappede
borgere.
En handleplan danner rammen for en samarbejdsproces
med borgeren/dennes familie og den skal angive
• formålet med indsatsen
• hvilken indsats er nødvendig for at opnå det
beskrevne formål
• varigheden af indsatsen og hvornår/hvor hyppigt skal
der foretages en ny vurdering af behovet/og indsatsen
Den helhedsorienterede indsats som nævnes i
formålsbeskrivelsen indebærer, at I som forældre til en
ung med SV, er med til at beskrive den unges behov
samt at alle øvrige involverede i f.eks. samværs-/beskæftigelsestilbud, skoletilbud, aflastningstilbud, pædagogiske støttepersoner, den praktiske støtte omkring
pleje og omsorg, bliver tænkt ind, når det skal beskrives,
hvordan tilbuddene til den unge skal være.
Det er vigtigt at bemærke, at handleplanen er den
overordnede ramme, og at den ikke indeholder konkrete afgørelser om konkrete ydelser. Kommunen træffer
på baggrund af handleplanen konkrete afgørelser om
udmålingen af de forskellige ydelser.
Det er også vigtigt at bemærke, at netop fordi udarbejdelsen af en handleplan er et obligatorisk tilbud, kan
man som borger klage til Det Sociale Nævn, såfremt
kommunen afslår at udarbejde en handleplan.
Anne Hamann
SV-teamet
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Foreningen informerer:

Sådan bliver du medlem
Du er velkommen som medlem i foreningen, og du vil,
som medlem, få tilsendt bladet “Hurra for livet” 4 gange
om året. Se nedenfor om beløb og kontonummer.

Tips&ideer

Har du husket kontingent?
Ellers kan du stadig nå det. Kontingentet udgør:
For familier:
For enkelt personer:
For institutioner:

Kom og nyd den pragtfulde natur
på Djursland i foreningens dejlige
aflastningshus, Lærkereden, som
udlejes hele året til alle vores
medlemmer
Det består af et dejligt handicapegnet hus til 6
personer samt et anneks til 5 personer.
Huset, som kan bruges hele året, har brede døre, så
kørestole kan komme ind, og et værelse med 2 hospitalssenge.
Både hus og anneks har toiletter og brusebad og er udstyret
med moderne bekvemmeligheder.
Det udlejes på ugebasis, men kan også lejes for
en weekend
Ring og hør om pris og ledige perioder hos: Pia Hansen,
Fregatvej 2, 4040 Jyllinge tlf 4673 1995, mobil 4057 7995
pia@jyllingesyd.dk
Deadlines for at reservere sommerhuset
For at alle dels kan få lige chance for at reservere huset, dels
får mulighed for at planlægge i god tid, har vi genindført
deadlines. Der bliver 2 frister:
16/2 – 15/8 skal søges senest 1. januar
16/8 – 15/2 skal søges senest 1. juli
Du vil få svar ca. 14 dage efter fristernes udløb, om du har fået
huset som ønsket. Det er selvfølgelig muligt at spørge, om
huset er ledigt efterfølgende, men du risikerer, at huset allerede
er booket.
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200,- kr. pr. år
100,- kr. pr. år
200,- kr. pr. år

Beløbet overføres til kontonr:
reg. 9570 konto 2370603
(hvis du anvender NETbank, brug korttype 01).
Nye medlemmer er velkomne til at melde sig ind via en
overførsel af beløbet.
Frimærker
Dansk Spielmeyer-Vogt Forening samler frimærker, som bliver
solgt til fordel for foreningens arbejde. Vi modtager gerne både
danske og udenlandske frimærker, samt anbefalede breve (hele
kuverten). Så - kære medlemmer - fortsæt som I plejer med at
rive det hjørne af kuverten, hvorpå frimærket sidder, men det
er vigtigt at lade frimærket sidde på papiret. Saml en stak
sammen - og send dem til:
Bodil K. Pedersen, Korsevænget 58, 4100 Ringsted
Redaktøren efterlyser:
Kom gerne med indlæg til bladet - det er til gavn for os alle.
Skriv ind med tips og ideer, eller fortæl hvordan sommerferien
er gået - til inspiration for os andre. Send rigtig gerne billeder
med. Mailer du, må billederne højst fylde 10 MB. Fylder de
mere, skal du sende dem på en CD. Vi glæder os til at modtage
indlæggene. OBS: Bemærk deadlines for indlæg på kalenderen
på bagsiden.
Send til redaktør Sinne Hansen, Præstevangen 22,
3460 Birkerød, sinne.hansen@ase.dk

Da der ikke er nogen, der har sendt os nogle tips eller idéer, og vi ikke
vil lade en farvesidde gå til spilde, har vi valgt at bringe et billede af
denne skønne ungersvend, Jan, og hans støtte! Flot udstyret med
farvestrålende balloner og glade smil :-)
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