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Så er det tid til endnu et nummer af Down & 
Up med nyt om det, der rør sig i og omkring 
foreningen . Slut med solskin, sandslotte og 
softice – måske ikke helt i det omfang, vi 
havde håbet på . 

Men ikke desto mindre er hverdagen lige 
så stille kommet snigende med skole, institu-
tioner og arbejde; også det frivillige arbejde i 
bestyrelsen . Allerede i september går det løs 
igen med bestyrelsesmøde, og vi glæder os til 
at rulle ærmerne op og komme i gang igen . 

I efteråret skal vi blandt andet arbejde 
med besøg på sygehuse og oplæg for udvalgte 
personale, det nordiske og internationale sam-
arbejde og brugen af sociale medier . Vi skal 
også have planlagt Forældrekursus 2017 og 
har allerede lavet de første aftaler . Vi afslører 
ikke noget endnu, men det bliver godt! Sæt al-
lerede nu kryds i kalenderen den 18 .-19 .marts . 

Af aktiviteter lægger vi her i september ud 
med den årlige Aktivitetsweekend, hvor der 
igen i år er meldt fuldt hus . Udvalget, der står 
for arrangementet, har arbejdet på højtryk 
for at skabe en dejlig weekend for de mange 
deltagere, og mon ikke der i næste nummer 
af Down & Up vil være et overflødighedshorn 
af lækre billeder fra weekenden . Og måske 
et par gode historier? 

Dem er der også nogle af i dette blad . For 
der er sket en hel masse i denne sommer . 

Søndag den 1 . maj skinnede solen fra en 
næsten skyfri himmel, da Fårup Sommerland 
startede sæsonen ud med en ganske særlig dag 

for et ganske særligt publikum – heriblandt 
ca . 300 af landsforeningens medlemmer . Små 
og store, glade og forventningsfulde deltagere 
havde en fantastisk dag i sommerlandet, og 
i bladet kan I læse en lille beretning herom .

En kæmpe stor TAK skal endnu engang 
lyde til Fårup Sommerland, fordi de igen har 
betænkt os – og særligt vore dejlige børn – 
med sådan en flot gave .

Senere i maj måned var Lysholmsskolen i 
Roskilde ramme om et festligt arrangement, 
der også havde vejrgudernes velsignelse . Dette 
kan I også se og læse mere om i bladet . Tak 
for det gode initiativ .

Sundhedsstyrelsen havde inviteret til debat 
om fosterdiagnostik på Folkemødet på Born-
holm, og landsforeningen var med . Det var en 
spændende debat, der var godt besøgt af et 
engageret og deltagende publikum . Panelet 
bestod af repræsentanter fra Sundhedsstyrel-
sen, Det Etiske Råd, Jordemoderforeningen, 
Skejby Sygehus og Landsforeningen Downs 
Syndrom . Dette kan I også læse mere om 
her i bladet .

Til slut skal vi endnu engang opfordre jer 
til at sende os indlæg til bladet; gerne med 
nogle gode fotos til . Vi vil også rigtig gerne 
opfordre jer til at dele små sjove/finurlige/
festlige indslag på foreningens facebook-side, 
og/eller i den lukkede gruppe for medlemmer . 

Rigtig god læselyst!

Af Karina Rhiger og Grete Fält Hansen

BESTYRELSEN HAR 
ORDET
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BESTYRELSEN   Pr. 31. marts 2016

Karina Rhiger
Formand
formand@downssyndrom .dk

Grete Fält-Hansen
Næstformand og presseansvarlig
downssyndrom@downssyndrom .dk

John Jensen
Kasserer
downssyndrom@downssyndrom .dk

Kirsten Sørensen
Bestyrelsesmedlem, bladansvarlig, 
medlem af LEV’s hovedbestyrelse
medieudvalg@downssyndrom .dk

Katarina Mejer
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Jens Jahn
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Pia Bjerregaard Larsen
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Kære medlem
For at Landsforeningen Downs Syndrom til enhver 
tid har en opdateret medlemsliste, er det vigtigt, at 

du reagerer på følgende:

Husk at indsende oplysninger om eventuel flytning 

Send oplysninger til landsforeningens sekretær, Dorte 

 Kellermannn, på downssyndrom@downssyndrom eller en 

sms til 27 34 04 77 . Oplys samtidig dit medlemsnummer 

samt din mailadresse .

På forhånd tak for hjælpen.
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Fårup Sommerland 2016
På vegne af børnene og Landsforeningen Downs Syndrom, Katarina Mejer

Tak til Fårup Sommerland 
for en fantastisk dag!
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Fårup Sommerland skal have en meget stor tak for billetter til familier med et barn 
med Downs syndrom. Det var med til at gøre en svær hverdag til en fornøjelig og 
mindeværdig begivenhed. Mange forældre var mødt op og deltog sammen med de-
res børn i de sjove aktiviteter og nød godt af den gode service, som medarbejderne 
leverede. Alt i alt en dejlig dag, som blev nydt i det gode vejr.
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mig . Min ældste datters svigermor, der bor 
i Nexø, stod klar til at vise mig rundt og 
sikre, at jeg fik mest muligt ud af dagen . 
Således nåede jeg faktisk, inden debatten, at 
få en god indledende samtale med en lokal 
jordemoder om besøg på fødeafdelingen i 
Rønne, som kontaktperson i forbindelse 
netop med fosterdiagnostik og information 
til nye forældre; - et arbejde der vægtes højt 
i bestyrelsen . 

Det lille hyggelige lokale i Høiers Iscafé 
var allerede fyldt, da navneskiltene gik rundt 
og mikrofonerne blev tændt . Fem debattører 
med forskellig baggrund var indbudt: Søren 
Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen . Olav 
Bjørn Petersen, overlæge på Aarhus Univer-
sitetshospital, Lillian Bondo, formand for 
Jordmoderforeningen, Thomas Ploug, med-
lem af Det Etiske Råd – og undertegnede fra 
Landsforeningen Downs Syndrom . 

Debatten blev styret af Enhedschef, Jette 
Jul Brun, fra Sundhedsstyrelsen, og oplægget 
var som følger:

Af Grete Fält-Hansen

Det er altså ikke let efterfølgende at skrive 
et 100% fyldestgørende referat af en debat, 
som man selv deltog i . Men jeg vil med dette 
indlæg forsøge at give jer et indtryk af stem-
ningen samt de holdninger og synspunkter, 
der kom frem på Folkemødet den 18 . juni 
2016 i Høiers Iscafé, hvor Landsforeningen 
Downs Syndrom var inviteret til at deltage 
med forældresynsvinkler i debatten om fo-
sterdiagnostik . Derfor understreger jeg, at 
dette indlæg IKKE er fyldestgørende eller 
et ”ordfast” referat men alene en redigeret 
skildring af, hvad jeg personligt har oplevet 
og fået med mig fra debatten .  

Fredag havde det regnet fra morgen til 
aften, men som bestilt til dagen skinnede 
solen varmt og venligt over Allinge, da jeg an-
kom til Folkemødet tidligt lørdag formiddag . 
Debatten, som landsforeningen var indbudt 
til, skulle finde sted i Høiers Iscafé kl . 13 til 
14, så jeg havde lidt tid til at gå lidt rundt i 
byen og orientere mig . Heldigvis havde jeg 
fået en særdeles stedkendt guide til at møde 

Hvis jeg skulle fremhæve et enkelt budskab, vi fik igennem på Folkemødet 
den 18. juni 2016, så var det ønsket om langt højere fokus på det individuelle. 
Både når der informeres om de fosterdiagnostiske tilbud, og i de samtaler 
der tilbydes de forældre, der i sidste ende kommer til at stå i den situation,  
at de må vælge deres ufødte barn til eller fra. 

Fokus på det individuelle

FOTOS: FOTOGRAF SØREN
 SVEN

DSEN
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der på forhånd kan lyde som noget ganske 
forfærdeligt, kan på sigt vise sig at være noget 
helt andet . 

Han brugte som eksempel, at han selv 
har sclerose, og da dette jo er arveligt, kunne 
man forestille sig, at han og hans kone ville 
have fået mulighed for, da de for år tilbage 
ventede deres datter, at fravælge hende . De 
var da også blevet meget ulykkelige, da hun 
i en ung alder fik konstateret sclerose, men 
tanken, om at hun på den baggrund ikke 
skulle have været til, var jo helt absurd – de 
vil selvfølgelig ikke undvære hende for noget 
i verden . Med alt det nye kan det frygtes, at 
fravalg bliver det normale for selv mindre 
afvigelser fra normalen .

På denne baggrund fik jeg ordet første gang 
og blev bedt om at komme med en forældre-
vinkel på dette .

Jeg forklarede, at Landsforeningen Downs 
Syndrom ikke på noget tidspunkt har argu-
menteret imod fosterdiagnostik som sådan, 
men at vi siden starten af 0’erne har peget på – 
og udtrykt bekymring for – den meget ensidige 
fokus på Downs syndrom og især de patologi-
ske aspekter heraf . Som eksempel på at vi jo 
desværre havde fået ret i dette, påpegede jeg 
(med glimt i øjet) det indlysende – nemlig at 
netop JEG stod her i dag og repræsenterede 

Med ny teknologi og mindre indgribende me-
toder er der mulighed for at finde mange flere 
sygdomme hos fostre. Senest har der været debat 
om en blodprøve, som kan undersøge for Downs 
syndrom, men som også ville kunne bruges til at 
undersøge andre sygdomme, hvis vi ønsker det. 
Videnskaben giver mulighed for at fravælge et 
barn på baggrund af dets genetiske egenskaber 
og de sygdomme, de kan have tilknyttet – men 
er det det, vi ønsker som samfund og forældre?

De nye muligheder medfører nogle etiske 
dilemmaer, fordi de rykker ved grænserne for, 
hvad mennesker kan og skal være herre over. 
Hvornår bliver en sygdom eller misdannelse 
for eksempel anset for tilstrækkelig alvorlig til, 
at det er berettiget at undersøge for den – med 
den eventuelle konsekvens, at barnet bliver 
fravalgt? Skal man bruge alle de muligheder, 
som teknikken rummer? Skal forældre have 
muligheden for at vælge flere sygdomme fra? 
Vi diskuterer de muligheder og dilemmaer, som 
fosterdiagnostikken kan medføre.

Søren Brostrøm indledte med at ridse foster-
diagnostikkens historik op, og herefter stillede 
Thomas Ploug fra Det Etiske Råd spørgsmåls-
tegn ved, hvorfor forældre overhovedet skal 
stilles over for spørgsmålet om, hvorvidt et 
ufødt barn skal aborteres eller fødes . Hvad 
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var reglen . Han forklarede, hvordan de hos 
ham greb tingene an, og at han havde talt med 
rigtig mange inden en abort, som var afklarede 
med situationen . 

Også Søren Brostrøm ærgrede sig, men 
var glad for, at jeg havde nævnt de positive 
sider af fosterdiagnostik . Jeg påpegede, at 
flere forældre har nævnt, at det har været 
meget vanskeligt at få noget konkret oplyst om 
netop deres ufødte barn, og at de har oplevet 
informationen som overordnet og statistisk . 
Dette har – sammen med personalets over-
vejende negative sprogbrug – gjort det svært 
at forholde sig til, hvad der ville være rigtigt 
for netop dem, og det har samtidig virket som 
en form for et venligt (men misforstået) skub 
imod en beslutning om fravalg .

De mange tilhørere var meget engagerede, 
og der kom ofte markeringer . Én ville fx gerne 
vide, om man kunne sige noget om fravalg pga . 
barnets køn? Hvor udbredt er dette i Danmark, 
og hvad var holdningen hertil? Søren Brostrøm 
fra Sundhedsstyrelsen afviste, at aborter på 
baggrund af køn foregik i Danmark . Man ville 
simpelthen ikke tillade det . Netop derfor oply-
ses barnets køn også kun i tilfælde af medicin-
ske grunde herfor (kønsspecifikke sygdomme) .

Dette svar fik en anden til at bede om ordet . 
Han var praktiserende læge, og han forklarede 
hvorfor Søren Brostrøms svar, efter hans op-

Landsforeningen Downs Syndrom – mens 
ingen andre grupper var repræsenterede (der 
blev smilet og nikket i salen) . Vi er naturligvis 
meget glade for at få adgang til debatten, men 
netop vores medvirken er vel et udtryk for, at 
der generelt bliver sat et ”usynligt lighedstegn” 
mellem fosterdiagnostik og ”at undgå at få et 
barn med Downs syndrom”, hvilket er meget 
uheldigt på flere planer . Især i kombination 
med at flere af vore medlemmer fortæller, at 
de ved samtalerne efter diagnosen følte, at 
”alle pile pegede imod” at de valgte en abort .

På den måde er det jo blevet et meget 
snævert felt, der er kendt som fosterdiagno-
stik herhjemme, og det betyder også, at de 
mere positive aspekter, der bestemt også er 
ved fosterdiagnostik, kommer til at stå i bag-
grunden . Alt for let kommer det til ensidigt 
at handle om hvorvidt et barn skal fødes eller 
ej – vælges til eller fra . I stedet for (også) at 
handle om, hvorvidt man evt . kan redde et 
ufødt barn ved et prænatalt indgreb osv .

Lillian Bondo var enig i, at der netop var 
mange gode sider ved fosterdiagnostik, som 
kom til at stå i baggrunden, og hun mente, det 
var vigtigt, at vordende forældre fik tilbudt de 
muligheder, som de efterspurgte .  Olav Bjørn 
Petersen ærgrede sig over at nogle forældre 
havde haft den opfattelse (som jeg havde 
skitseret), og han mente bestemt ikke, at det 



Down & Up 3.2016 11

milien, hvis de valgte barnet til; fx kunne hun 
nævne den høje skilsmisseprocent, den store 
risiko for udelukkelse fra arbejdsmarkedet, de 
alvorlige konsekvenser for søskende osv . osv .

Ordstyreren bad mig om at svare på dette . 
Jeg forklarede, at jeg først og fremmest syn-
tes, det var et noget sort billede, hun tegnede, 
og at jeg ikke umiddelbart kunne nikke gen-
kendende til netop dét verdensbillede . Men 
selvfølgelig er alting ikke rosenrødt, og mange 
gange bliver disse ting først taget op i vore 
netværksgrupper mv . i de familier, der har 
fået barnet . 

Jeg nævnte selvfølgelig også, at landsfor-
eningen jo faktisk i mange år har tilbudt – og 
stadig aktivt tilbyder – at komme ud på fødeaf-
delinger, scanningsafsnit mv . og fortælle om at 
være forældre til et barn med Downs syndrom . 
Jeg fortalte også, at vi netop i samarbejde med 
blandt andre Olav Bjørn Petersen har udarbej-
det informationsfoldere til både gravide og nye 
forældre . Desværre er denne del af tilbuddet 
meget vanskeligt at få overleveret netop sam-
tidig med, at de pågældende forældre står i 
en helt ny – og særdeles sårbar – situation .

Hertil kom Lillian Bondo med en inte-
ressant kommentar . Hun fortalte, at der for 
nyligt var en familie i København, som efter 
at have fået et barn med Downs syndrom, 
havde omdøbt syndromet til ”Uptours syn-

fattelse, ikke var sandt: Man har simpelthen 
ingen data om aborter pga . køn, da de gravide i 
disse situationer går udenom ”systemet” og via 
privatklinikker bliver scannede og får oplysning 
om barnets køn, hvorefter de – hvis kønnet ikke 
er som ønsket – via egen læge får henvisning 
til abort inden for abortgrænsen . 

Blandt tilhørerne var også en overlæge fra 
Rigshospitalet, der påpegede, at det store 
problem med ønsket en mere individuel og 
konkret rådgivning var TID . Han forklarede, 
at de professionelle mangler tid til de dybere 
samtaler – som den ene ting – men han påpe-
gede også et andet interessant faktum, nemlig 
at det kan være meget vanskeligt at forudse 
fx visse typer af hjertefejl på fostrene . Det, 
der blot er en skygge nu, kan udvikle sig til 
en alvorlig sag på 14 dage, og den tid har de 
bare ikke, når de skal støtte op om en familie, 
der står og skal vælge til eller fra .

Olav Bjørn Petersen pegede på ordningen 
med hospitalspræster, da de med deres helt 
særlige kompetencer, var virkelig gode til at 
tale med forældrene om de svære ting i livet . 
Det havde de meget gode erfaringer med på 
hans afdeling .

Der kom også et spørgsmål fra en børne-
læge, der gerne ville vide hvor og hvornår i 
informationen, de gravide fik oplysning om, 
hvor forfærdeligt svært livet ville blive for fa-
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drom”, og derefter grupperet sig med en 4-5 
andre familier . De var – og jeg citerer efter 
hukommelse – ”trætte af landsforeningens 
og LEVs overvejende negative syn på Downs 
syndrom”, fortalte hun . De kunne slet ikke 
kende sig selv heri . 

Denne bemærkning kaldte naturligvis på 
et svar, og også her syntes jeg, det lykkedes 
at få bragt budskabet om det individuelle i 
fokus . Jeg svarede ved at gøre opmærksom 
på, at Landsforeningen Downs Syndrom re-
præsenterer alle familier, der får et barn med 
Downs syndrom, at det netop er meget indivi-
duelt, hvordan situationen udspiller sig . Der 
er fx meget stor forskel på at få et rask barn 
med Downs syndrom og på at få et barn med 
Downs syndrom, der samtidig har en (eller 
flere) alvorlig(e) følgesygdom(me) . Ingen kan 
forlange af andre familier, at de skal reagere på 
samme måde, som de selv gjorde, og det gæl-
der uanset, om man har været i sorg/krise, om 
man har taget det hele, som det nu kom, eller 
om man har følt glæde og kærlighed med det 
samme . Der er ingen rigtig eller forkert måde 
at reagere på, og der skal være plads til alle .

Jeg fik også under debatten lejlighed til at 
påpege det sproglige aspekt i forhold til foster-
diagnostikken . (Til orientering: Jeg har i 2014 
som Masterspeciale lavet en retorisk analyse 
af Sundhedsstyrelsens informationsmateriale 
til gravide om fosterdiagnostik) . De ord, man 
vælger at bruge, når man informerer om fo-
sterdiagnostik, er efter min mening med til 
at præge synet på, hvad det (fosterdiagnostik) 
skal bruges til i en negativ retning – især er 
synet på Downs syndrom meget sort . 

I 2003 udkom den arbejdsrapport fra Sund-
hedsstyrelsen, som skulle danne baggrund for 
de nu gældende regler om fosterdiagnostik, 
der trådte i kraft i 2004 . Arbejdsrapporten 
fylder 189 sider . ”Downs syndrom” er nævnt 
139 gange og har endda et helt kapitel for sig, 
mens øvrige diagnoser nævnes langt færre 
gange . Samtidig stilles ”Downs syndrom” op 

som modsætning til ”rask” (hvilket må siges 
at være lidt af en tilsnigelse), og der bruges 
konsekvent negativt ladede ord som ”fejl” og 
”risiko” (de neutrale synonymer hertil kunne 
være ”afvigelse” og ”sandsynlighed”) . 

Der var tilslutning fra salen om, at der 
bruges et meget negativt sprog, samt at der 
var et meget negativt syn på Downs syndrom . 
En praktiserende læge tog tråden op og var 
meget bekymret over de materialer, han som 
læge fik udsendt, ligesom han også havde 
læst nævnte arbejdsrapport, som han mente 
var ”præget af frygt” og meget negativt ladet .

Sådan en time er hurtigt brugt og med 
de engagerede lytteres spørgsmål, nåede vi 
desværre ikke helt til den afsluttende debat 
om fremtiden . Den havde jeg ellers set frem 
til, men der blev kun tid til, at vi som afslut-
ning blev bedt om at kommentere ultrakort 
på, hvad vi syntes kunne være et godt ”første 
skridt på vejen frem” . 

Jeg valgte at pege på, at sprog skaber kultur, 
og at man kan nå rigtigt langt med at se på 
den måde, vi taler og skriver om fosterdiagno-
stik . Naturligvis kan man ikke revolutionere 
det hele med en ny folder (som Søren Bro-
strøm lidt øv affejede mig med), men det er 
et godt sted at starte, og det er bestemt ikke 
for sent, blandt andet fordi målgruppen hele 
tiden fornys . Det er ikke den samme gruppe 
af kvinder, der bliver gravide i dag som for 10 
år siden . Derudover skal der mere fokus på 
det individuelle og unikke i alle situationerne . 
I den forbindelse kan man passende tænke 
de vordende fædre ind i den målgruppe, man 
adresserer både på skrift og i tale .

Thomas Ploug fra Det Etiske Råd afslut-
tede med en bekymring om, hvor vi ender 
med fosterdiagnostikken, og han pegede på 
den store fokus i samfundet på, hvad alting 
koster . Denne diskussion ville jeg rigtig gerne 
have haft tid til . Men det kan måske blive på 
næste Folkemøde? For vi skal da helt sikkert 
med igen, ikke?
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Vingummierne forhandles online fra den 
15 . august og kan findes her: http://www .wal-
lyandwhiz .com/collections/winegums/

Da vingummierne fremstilles i en limited 
edition og pt . er under produktion, vides det 
endnu ikke hvilke fysiske forhandlere, der vil 
have vingummierne i handlen . 

Vi er glade for støtten, og personligt ser jeg 
frem til at smage vingummierne .

Af Karina Rhiger

Vi blev fra Landsforeningens side her i som-
mer ringet op af Kristian, der er direktør i 
firmaet Wally and Whiz . Wally and Whiz 
fremstiller lækre vingummier, og hvert halve 
år vil firmaet ud over de gængse vingum-
mier fremstille en signature vingummi i en 
limited edition, hvor overskuddet vil gå til et 
godt formål . 

Wally and Whiz har i samarbejde med den 
anerkendte michelinkok, Paul Cunningham, 
udviklet deres første signature vingummi – en 
unik gourmetvingummi med smagskombina-
tionen solbær med jernurt . Og kokken, Paul 
Cunningham, har i forbindelse hermed valgt, 
at overskuddet fra salget af vingummierne 
med solbær med jernurt, skal gå til LANDS-
FORENINGEN DOWNS SYNDROM .  

Du kan læse mere om Wally and Whiz’ 
signatur vingummier her http://signature .wal-
lyandwhiz .com/#front 

Den perfekte forkælelse 
til den søde tand

Vingummier fra Wally and Whiz støtter Landsforeningen Downs Syndrom.
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Min søn var hjemme for at lave hegn – vi 
blev enige om at køre ind på sygehuset 
for at besøge Rikke og høre nærmere.

Af Kirsten Sørensen

De første analyser viste ikke tegn på blodprop 
– men det gjorde en efterfølgende scanning . 
En ret stor blodprop i højre side af hjernen 
– fra tindingen og frem . Derfor lammelser i 
venstre side . Talebesvær, synkebesvær, kraft-
nedsættelse i ben og arm – det var voldsomt 
at se . I tillæg inkontinens – Rikke kan ikke 
mærke, når hun skal på toilet . 

3 uger efter indlæggelse var vi til udskriv-
ningsmøde på hospitalet . Hospitalet anbefaler 
genoptræning på Bøgevangskolen – der har 
Rikke været de seneste 4 år – sluttede den 
23 . juni . Skolen kender Rikke fra før blod-
proppen – desuden ved de, hvordan Rikke 
fungerer, når hun har struktur, stabilitet og ro 
i sin hverdag – og også når denne struktur og 
stabilitet forsvinder i forbindelse med, at en 
kæreste kommer og tager styringen . 

Samtidigt er det vigtigt, at Rikke genvur-
deres funktionsmæssigt i døgnets 24 timer – 
derfor anbefaler sygehuset en aflastningsbolig 
med døgnbemanding . Dette skal også sikre 
den fornødne pasning om natten . 

Jeg håber, at ovennævnte bliver løsningen 
– det skylder Vejle Kommune Rikke . Hun var 
faktisk fra skolens side anbefalet bofælles-
skab – men sagsbehandleren sagde, at hun 
var for velfungerende til bofællesskab, og hun 
skulle i egen lejlighed . Rikke var slet ikke tryg 

En sygehistorie

Den 27. juli 2016 tidlig morgen ringede telefonen. Det var fra Vejle Sygehus. 
Min datter på 24 år var blevet indlagt akut kl. 2 om natten med kraftnedsæt-
telse i venstre side af kroppen – hun var ved bevidsthed.
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ved det . Hun var vant til mennesker omkring 
sig i døgnets 24 timer – pludselig helt alene .

Hun nåede aldrig at få en hel uge i lej-
ligheden – hendes kæreste flyttede hendes 
adresse op til sig og siden 6 . juni, hvor han 
hentede Rikke i lejligheden, inden personalet 
kom for at sikre, hun kom i skole, har han sat 
dagsordenen – og der har ikke været struktur 
og stabilitet i Rikkes liv .

Rikke holdes i meget stram snor – altid 
holdes hun under kontrol – familien og venner 
skal holdes væk . Kun personer, han godken-
der, må hun se (dvs . hans familie og venner) . 
Det er fortvivlende – ingen i systemet kender 
Rikke som Rikke – dvs . Rikke, før kæresten 
kom ind i hendes liv – kun en kærestepåvirket 
Rikke, og det er to meget forskellige personer 
med meget forskellige holdninger . 

Rikke tør ikke sige ham imod (han fortæl-
ler, hvad hun skal gøre, hvad hun skal skrive i 
sms – eller han skriver dem på hendes telefon 
(ikke af den rare slags), hvad hun skal sige af 
ubehageligheder i telefonen etc .) – i frygt for 
at miste status gør hun alt for at stille ham 

tilfreds – har man ingen kæreste, så er man 
jo ingenting (mener Rikke) .

Han har også hindret Rikke i at komme 
til vigtige undersøgelser, rideterapi, at få den 
støtte, hun har behov for m .m . Han vil ikke 
have al det personale rendende . Det gør så 
ondt at se til, at hun udnyttes på denne måde .

Jeg fatter ikke, dette kan få lov at ske . 
Hvordan  beskytter man en svag borger mod 
udnyttelse? Dette her handler om det, han 
gør ved Rikke som menneske – at han hindrer 
hende i at have et liv ved at kontrollere hende 
helt sygeligt . En ganske anden ting er det, han 
har gjort for at udnytte hende økonomisk . Han 
er altid 10 skridt foran – uhyggeligt .

Efter red slutning: Efter 4 ugers indlæggelse 
er Rikke nu i en aflastningsbolig på et bosted 
i Vejle, hvor der er døgnbemanding . Det bliver 
godt for hende . Formålet er en revurdering 
samt fortsat genoptræning, da hun har efter-
virkninger af blodproppen . Jeg tror på, det er 
det rette for Rikke lige nu, og jeg sender hende 
de bedste ønsker for fremtiden .

Du er altid velkommen til at tage billeder til bladet.

Men brug dit kamera og ikke mobiltelefonen. Billeder taget med 
mobiltelefon er oftest grumsede og har dårlige farver – især ved 
 indendørs brug.

Sørg for at kameraet er sat til at tage billeder i en høj opløsning 
og send billedfilen i jpg-format til redaktøren – undlad at sætte 
 billederne ind i tekstdokumentet.

Brug dit kamera
NÅR DU TAGER BILLEDER TIL BLADET
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Anders was 12 he started on Frederica deaf 
school, and he is still going there . 

In his spare time he rides a lot on his Tan-
dem bike with his dad, and everyone else 
who wants to ride with him . He loves Disney 
movies and he almost has all of them, mostly 
he watches them on his computer . Because 
of that he is like a technology geek .

Anders is my hero because no matter what, 
he is always happy and spreads joy to an-
yone . When I see Anders sitting with his IPad 
laughing at videos, it just makes me happy . 
Anders is happy to live, you can see it when 
you look at him .

I think it’s very important to have a su-
perhero, in life you have to have someone to 
look up to . If you don’t have that, maybe you 
don’t know what you want to be like . My su-
perhero when I was younger was Hawk girl, 
she was one of the first superheroes there was 
a woman and she is/was just so cool . Look 
at her, she has these beautiful angel wings, 
a cool mask and a very handsome hammer 
thing . When I was younger I thought more 
of what they look like, and what powers they 
have, but today I think of what they do, and 
Anders makes people happy .

Many people think that a hero is someone who 
has super powers, and a coat . In my head a 
hero don’t need super powers or a coat, the 
just have to make a difference in the world, 
or just in everyday life . 

My hero is my 16 years old cousin, Anders . 
He is my mom’s sister Tine’s child, Tine also 
has a daughter, she is 18 soon 19, and another 
boy, he is 11 .

Anders is born with Down syndrome, he 
is also deaf and because of that, he can’t 
talk either . There come only sounds from his 
mouths no words . Anders and his family have 
learned sign-to-speech . 

When he was 2 years old he got leukemia, 
he survived but of course it took hard on the 
family anyway . In 9 months he and his family 
where in and out of Skejby hospital, Anders 
got chemotherapy treatment .

When he was about 7 he started at Søndre 
Skoles Special education center, he was to-
gether with others like him, and some with 
other handicaps . In the 5 years he was there, 
his parents found out that the biggest handi-
cap was that he was deaf . His parents would 
like to have him in the deaf school in Frede-
rica, they searched and got a yes . So when 

MY HERO
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L O K A L A F D E L I N G E R

■ DOWN FYN
Lørdag den 21. maj holdt vi den årlige forårs-
udflugt i Downs Fyn med tilskud fra Lands-
foreningen Downs Syndrom.

Af Gitte Neldeberg Kristensen

Vi var 40 tilmeldte, turen gik til Hesbjergskov 
ved Odense . Vi mødtes kl . 14 .

Da alle var mødt, startede vi med et orien-
teringsløb til glæde for alle .

Vi sluttede dagen med bål og snobrød og 
pølser og brød samt medbragt drikkelse .

En dejlig dag med fælles hygge og snak .
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Lysholmskolen lagde den 5. maj rammen til en fantastisk familiedag i 
 Roskilde med støtte fra Landsforeningen Downs Syndrom
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Vi gik alle glade – og trætte – hjem efter at 
have leget, cyklet, spillet, danset og hoppet . 
Og efter at have spist kage og popcorn, og 
drukket saft og lavet snobrød . Og så lige dan-
set og leget lidt mere . 

En helt igennem pragtfuld dag med en 
masse dejlige smil og skønne mennesker . 

Kæmpe tak til arrangørerne og de mange, 
der hjalp til . Tænk hvor mange mennesker, I 
gjorde glade den dag .

Ca. 70 mennesker – store og små, fordelt 
på 18 familier var mødt op til et brag af 
et familiearrangement på en smuk og 
solrig Kr. Himmelfartsdag.

Af Grete Fält-Hansen

Billederne taler deres eget sprog, men jeg 
kan tilføje, at selv om vi mødte op med store 
forventninger, blev vi absolut ikke skuffede . 

Familiedag i Roskilde
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Familiekursus 
4.-6. november 2016
FAMILIENET OG LANDSFORENINGEN LEV UDBYDER SAMMEN ET 
FAMILIEKURSUS, DER SÆTTER FOKUS PÅ, HVORDAN DE ÆNDREDE 
LIVSVILKÅR TACKLES TIL GAVN FOR HELE FAMILIENS TRIVSEL.

Tilmelding via FAMILIENETs hjemmeside familienet.dk eller på telefon  86 39 61 11. 
Se hele kursusprogrammet på lev.dk eller familienet.dk

Familiekursus Familiekursus 

For familier med et barn med UDVIKLINGS -HANDICAP i alderen 0-8 år

    Hvorda
n vinder m

an 

 fodfæste, n
år livet 

ændres radika
lt? 

OVERTEGNET
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at bo et sted, hvor der bor otte mennesker, 
end der, hvor jeg boede før, hvor der bor 60, 
sagde Katrine Pil Jensen på mødet i Odense .

Og udviklingen er gået i den forkerte ret-
ning de senere år, var der flere, som mente . 
Hvor man tidligere oplevede forståelse og hel-
hedstanke i hjælpen og i samarbejdet mellem 
familien, kommunen og personalet, så er der 
mange, som i dag føler sig fanget i uendelige, 
trættende kampe, som må kæmpes for at få 
den nødvendige hjælp .

- Det er svært at sætte år på, hvornår ten-
densen skiftede, men særligt de seneste syv-
otte år har vi måttet kæmpe . Og det har noget 
med værdier at gøre, for jeg ser en kynisme 
højere oppe, som betyder, at man har ændret 
holdning i forhold til denne gruppe men-
nesker, fortalte Birte Lynghøj, som er mor 
til Helle på 48 år, der har Downs syndrom .

Udvikling skal kunne betale sig 
Understøttelsen af menneskelig udvikling 
er blevet til noget, der i stigende grad un-
derkastes cost-benefit overvejelser . Det var 
oplevelsen hos flere af debattørerne og delta-
gerne, og der var generelt bekymring for, om 
især de svageste udviklingshæmmede kunne 
blive klemt, når det mest er den udvikling, 
som betaler sig i forhold til arbejdsmarkedet, 
der prioriteres .

I maj måned var LEV i fællesskab med Social-
pædagogernes Landsforbund og FOA vært ved 
tre debatarrangementer i henholdsvis Odense, 
Aarhus og København . Målet var at sætte et 
negativt værdiskred i politik og praksis over 
for mennesker med udviklingshæmning på 
dagsordenen .

Vi kan efterfølgende med sikkerhed sige, at 
vi i mødet med pårørende, fagfolk og politikere 
på området blev mødt med både genkendelse 
og opbakning omkring vores bekymring, og 
der var et stærkt ønske om i fremtiden at gå 
sammen for at løse udfordringerne .

Det kræver ressourcer at få hjælp i dag 
Når udviklingshæmmede og deres pårørende 
havde ordet på debatarrangementerne om 
handicappolitikkens bevægelse, var der flere 
temaer, der gik igen .

Det ene tema handlede om, hvordan fore-
stillingen om stordriftsfordele, stive budget-
lofter og kassetænkning i dag får en kedelig 
konsekvens for borgerne og deres familier, 
som ofte føler sig misforstået og overset og 
ikke får den hjælp, de har brug for .

- De ser mig meget mere på det lille botil-
bud . Her er pædagogerne meget bedre til at få 
øje på de psykiske støttebehov, som man ikke 
lige kan se, men som er dem, der fylder mest 
hos mig . Så det har været meget bedre for mig 

Frem til midten af 00’erne blev forholdene for mennesker med udviklings-
hæmning kontinuerligt bedre. Men krisebevidsthed og et evigt økonomisk pres 
har vendt op og ned på den dagsorden − med store negative  konse  kvenser 
for den enkelte borger. Et værdiskred kalder LEV og to faglige organisationer 
udviklingen, som vi satte fokus på med en debatturne her i foråret.

KILDE: LEV 4/2016

Det store værdiskred
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- Det er relationsarbejdet, der er det vigtig-
ste . Kun ved at møde mennesker, hvor de er, 
kan vi udvikle dem . Rehabilitering har ikke 
noget med relationsarbejdet at gøre, men det 
kan måles! Og så kan der spares tid og penge 
– og så kommer dokumentationen ind igen, 
sagde Ib Poulsen, tidligere direktør i Socialt 
Lederforum .

FN’s handicapkonvention var også et til-
bagevendende emne . Er konventionen den 
juridiske løftestang, som kan vende den ne-
gative udvikling, eller er den blevet en bunke 
papirer, der blot ligger i skuffen og samler støv 
hos beslutningstagerne?

- Vi har en socialminister, der helst ikke 
vil tale om konventionen . I Danmark gider 
det politiske system slet ikke tale om dette 
område, sagde Sytter Kristensen, landsfor-
mand for LEV,

- Vi er gået mere tilbage end tilbage . Vores 
løfter er via konventionen rettighedsgjort i 
dag, og når vi ikke følger dem, så er vi længere 
tilbage end før, fulgte Lars Romild, socialpæ-
dagog ved botilbuddet Hulegården, op .

Samarbejdet skal fastholdes 
Det er et vigtigt signal, at tre store interes-
seorganisationer på området har fået skabt et 
fælles fodslag for fortsat samarbejde . Debat-
møderne har dokumenteret, at værdierne i 
handicappolitikken er under beskydning – og 
at der er behov for et modspil til den aktuelle 
udvikling . 

Derudover har debatmøderne forhåbentligt 
skabt nye samarbejder og alliancer lokalt, som 
kan være med til at starte et skred i værdierne 
– tilbage på sporet!

I København havde turnéen besøg af Radio 
Glad, der lavede en meget interessant radio- 
og web-tv-udsendelse, som blev sendt live, 
hvor de interviewer et udvalg af oplægsholdere 
og deltagere . Hold øje med LEVs nyhedsbrev, 
hvis du vil have besked om, hvornår det kan 
genses på nettet .

- Alle har et udviklingspotentiale, som er 
vigtigt for dem . Men det er langt fra alles 
potentiale, som vil kunne betale sig, hvis det 
skal kunne måles på den kommunale bund-
linje . Når vi ser, hvordan det er gået de 15-20 
procent af de dårligst stillede i vores samfund, 
så er der ikke sket en positiv udvikling for 
dem – vi har et 80 procents velfærdssamfund, 
forklarede Knud Aarup, formand for Social-
politisk Forening .

Under debatten var der deltagere, som 
kom med dugfriske eksempler på kommuner, 
der igen er begyndt at inddele mennesker 
med udviklingshæmning ud fra denne cost-
benefit kalkule .

- I vores kommune opfatter de udvikling 
som noget, der skal kunne bevæge sig fremad . 
Og derfor er de nået frem til, at der er nogen, 
som ikke har et udviklingspotentiale . Dem, 
der så dømmes ude, skal også have hjælp – 
ikke af det pædagogiske personale – men af 
nogle andre – for de har jo brug for noget 
hjælp, fortalte Peter Rytter fra LEV Vestegnen .

Flere betegnede denne udvikling som en 
slags genopfindelse af ’de u-underviselige’, der 
var en kategorisering i den gamle åndssvage-
forsorg . Blev man stemplet u-underviselig, var 
man henvist til ren pleje . En skræmmende 
udvikling, mente de fleste .

Er det værdighed at være et nummer 
i rækken? 
Et andet centralt omdrejningspunkt på de-
batmøderne var en bekymring for et stigende 
bureaukrati og økonomistyring .

- Bureaukrati – det er en udvikling, som 
kun er blevet stærkere – der er nu tale om en 
ny servicelov, der skal gøre op med det, men 
jeg skal se det, før jeg tror det . Det er udtalt, 
hvor meget af sit faglige arbejde man som 
socialpædagog får reguleret, og det er da tan-
kevækkende, at det hele bliver så skemalagt, 
sagde Thomas Medom, rådmand for Sociale 
Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune .
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Emmys far, Martin, har en forkærlighed for 
chilier . Der dyrkes flere forskellige slags, og 
de spises med stort velbehag af Martin, og 
vores børn ved godt, at chili er stærk . 

Men nu var det tid til, at årets dyrkede chi-
lier skulle høstes . Emmy ville gerne hjælpe . 
Hun fik en saks og gik i gang med at klippe 
chilierne af og putte dem ned i en skål, som 
hun havde fået besked på . 

Pludselig kunne Martin ikke forstå at der 
blev så stille . Emmy sad og kiggede ned på 
fliserne og tørrede sig om munden, og så lød 
det fra hende ”Det er stærkt” . 

EN HVERDAGSHISTORIE

Emmys chilismagning Af Karina Rhiger

Jeps, Emmy havde valgt at smage på en af 
fars chilier . Martin sagde ”ind og drik noget 
mælk” . Hun drikker tre glas og siger konsta-
terende til mig, ”det er stadig stærkt”, stikker 
hovedet ud af døren til Martin og spørger ”far, 
har vi ikke noget, der er bedre end mælk”? Og 
så gik hun i krig med yoghurt, og det hjalp .

I forlængelse af Emmys chilismagning 
insisterede hun på, at hun skulle have chili 
med i skole, så eleverne og hendes lærer også 
kunne prøve at smage . Vi fik senere besked 
om, at der var blevet drukket godt med mælk 
i klassen dagen efter .
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Praksisnyt fra DUKH
Nr. 40 - september 2014

Hvad forstås der ved ”konsekvenser for den enkelte 
er af indgribende karakter i den daglige tilværelse”? 

Dette praksisnyt omhandler en borger, som 
har ophold i et botilbud efter servicelovens 
§108, og hvor borgeren er beskikket en per-
sonlig værge efter værgemålslovens §5 . Vær-
gen ønsker, at borgeren skal flytte til et andet 
botilbud, idet værgen vurderer, at dette bo-
tilbud er bedre egnet til at dække borgerens 
behov end det nuværende botilbud . Der er 
tale om en borger, der ikke er i stand til at give 
et informeret samtykke til flytning . 

Spørgsmålet, som vi har mødt i DUKH er, 
om værgen kan gøre brug af det frie valg og 
bestemme, hvor borgeren skal bo, herunder 
hvilket regelsæt der i givet fald finder anven-
delse . Det lægges til grund, at borgeren er en 
del af målgruppen for servicelovens §124 a, 
dvs . der er tale om en person med betydelig 
og varigt nedsat psykisk funktionsevne .

Lovgivningen
Efter servicelovens §129, stk . 1 kan kommu-
nalbestyrelsen indstille til statsforvaltningen at 
træffe afgørelse om, at en person, der modsæt-
ter sig flytning eller mangler evnen til at give 
informeret samtykke hertil, skal optages i et 
bestemt botilbud efter bl .a . serviceloven, når:
1 .  det er absolut påkrævet for, at den pågæl-

dende kan få den nødvendige hjælp, og
2 .  hjælpen ikke kan gennemføres i personens 

hidtidige bolig og

3 .  den pågældende ikke kan overskue konse-
kvenserne af sine handlinger og

4 .  den pågældende udsætter sig selv for at 
lide væsentlig personskade og

5 .  det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning . 
Bemærk, at alle 5 betingelser skal være op-
fyldte . Bestemmelsen betyder, at værgen på 
borgerens vegne ikke umiddelbart kan gøre 
brug af det frie valg . Reglerne i §129, stk . 1 
skal således overholdes . En værge kan ikke 
beslutte eller tiltræde en flytning efter be-
stemmelserne i servicelovens §129, stk . 1 .  
Det er statsforvaltningen, der skal træffe 
afgørelse i sådanne sager .

Informeret samtykke
Hvis en borger er i stand til at give et infor-
meret samtykke, skal reglerne i §129, stk . 1 
ikke anvendes, medmindre borgeren mod-
sætter sig flytningen . Men hvornår er der så 
tale om, at borgeren ikke er i stand til at give 
et informeret samtykke? Der foreligger bl .a . 
ikke et informeret samtykke, når borgeren:
•  trods en grundig forklaring ikke har en klar 

forståelse af, hvad det er for en foranstalt-
ning, der er tale om,

•  ikke er i stand til at tage stilling til spørgs-
målet om flytning, eller

•  forholder sig helt passivt til spørgsmålet 
om flytning,
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Af konsulent Erik Jappe

Derimod kan der godt foreligge et informe-
ret samtykke, selv om det ikke gives udtryk-
keligt (skriftligt eller mundtligt), men alene 
stiltiende .

Et stiltiende samtykke kræver, at f .eks . vær-
gen har et grundigt og indgående kendskab til 
borgeren, så han kan tolke borgerens signaler 
og opførsel for at være i stand til at fastslå, at 
personen har den fornødne forståelse . Læs 
evt . mere i magtanvendelsvejledningen for 
voksne pkt . 16 og 38 .

Beskyttelseshensyn
En flytning er uanset årsagen til flytningen 
meget indgribende i en persons tilværelse . 
Reglerne i §129 om optagelse i botilbud uden 
samtykke har til formål at beskytte den bor-
ger, der på grund af psykisk nedsættelse af 
funktionsevnen ikke kan tage vare på sig selv . 
Derfor skal reglerne i §129, stk . 1 ikke alene 
anvendes, når borgeren skal flyttes fra hidti-
dig privatbolig, men også når borgeren skal 
flyttes fra et botilbud til et andet – uanset af 
hvilken årsag . 

Fra principafgørelse 53-13: ”Vi finder, at 
bestemmelsen om flytning uden samtykke skal 
anvendes dels når flytningen skyldes, at den for-
nødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige 
bolig, dels når institutionen lukker/nedlægges 
eller en person skal overgå fra en institution for 
børn og unge til et botilbud for voksne.”

Strenge betingelser stavnsbinder
Det fremgår som anført ovenfor, at det er 
meget strenge betingelser i §129, stk . 1, der 
skal være opfyldt, før en værge kan få flyttet 

en borger fra et botilbud til et andet botilbud . 
Som Ankestyrelsen anfører i dette vejledende 
svar (Juridisk Hotline): ”Vi kan endvidere 
vejledende bemærke, at betingelserne for 
magt anvendelse endvidere kun yderst sjæl-
dent er opfyldt, når en person allerede bor 
på en institution .”

I magtanvendelsvejledningen for voksne er 
det udtrykt på denne måde i pkt . 75: ”Der er 
opstillet en række meget strenge betingelser for 
at anvende reglen om optagelse i særligt botilbud 
m.v. uden samtykke, da der er tale om den mest 
indgribende sociale foranstaltning i forhold til 
voksne. Det er derfor forudsat, at reglen kun 
anvendes i få og enkeltstående tilfælde.”

I DUKH vurderer vi, at reglerne i nogle 
tilfælde stavnsbinder borgeren til det botilbud, 
som borgeren bor i . En værge, der ønsker en 
borger flyttet fra et botilbud til et andet egnet 
botilbud, bliver dermed udelukket fra det frie 
valg, som en borger, der selv kan give et in- for-
meret samtykke, har . Kun hvis betingelserne 
i §129, stk . 1 undtagelsesvis er opfyldte, kan 
borgeren flyttes til et andet botilbud trods 
det manglende informerede samtykke, når 
statsforvaltningen har truffet afgørelse herom .

Reglerne om frit valg gælder
Reglerne om frit valg af botilbud gælder også 
for borgere, der flyttes til et botilbud efter 
reglerne om magtanvendelse . Fra princip af-
gørelse 53-13: ”Reglerne om frit valg betyder 
generelt, at en person, der visiteres til et botil-
bud, har mulighed for frit at vælge et andet, 
tilsvarende botilbud, end det kommunen har 
besluttet. Det er dog en betingelse, at tilbuddet >
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om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kom-
munalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den 
værge, statsforvaltningen har beskikket, jf . 
§131, når:

1 .  ophold i et botilbud med tilknyttet service 
er påkrævet for, at den pågældende kan få 
den nødvendige hjælp, og

2 .   det i det konkrete tilfælde vurderes om-
sorgs-mæssigt at være mest hensigtsmæs-
sigt for den pågældende .

§129, stk . 3: Kommunalbestyrelsen kan i 
ganske særlige tilfælde indstille til statsfor-
valtningen, at der træffes afgørelse om, at en 
person, der er optaget i et botilbud, og som 
mangler evnen til at give informeret samtykke, 
kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor 
omsorgen for personen kan varetages, selv om 
de strenge betingelser i §129, stk . 1 ikke er 
opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågæl-
dendes egen interesse, herunder af hensyn 
til mulighederne for, at den pågældende kan 
bevare tilknytning til sine pårørende .

Afrunding
Der er som hovedregel meget strenge betin-
gelser knyttet til optagelse af borgere i særlige 
botilbud uden borgerens samtykke . Dette 
beskyttelseshensyn medfører, at personlige 
værger til borgere, der ikke er i stand til at 
afgive et informeret samtykke, kun kan gøre 
brug af det frie valg, hvis de strenge betingel-
ser i §129, stk . 1 er opfyldt, hvilket de kun helt 
undtagelsesvist vil være . I DUKH vurderer 
vi, at disse strenge betingelser stavnsbinder 
borgere til det først visiterede botilbud . El-
ler sagt med andre ord er der tale om, at 
hensyn, der skal beskytte en borger, får den 
modsatte effekt .

er egnet til at opfylde personens behov, og at det 
ikke er væsentligt dyrere. Den personlige værge 
indtræder i personens sted og kan handle på 
hans vegne. Værgen kan derfor vælge et andet 
botilbud, hvis dette er egnet og ikke væsentligt 
dyrere. Kommunen skal forud for indstillingen 
om flytning uden samtykke træffe afgørelse om 
valg af botilbud.”

Hvis værgen og kommunen ikke kan blive 
enige om, hvilket konkret botilbud der skal 
indstilles til, skal dette spørgsmål indbringes 
for Ankestyrelsen og afklares, inden Statsfor-
valtningen kan tage stilling til, om betingel-
serne i §129, stk . 1 er opfyldte .

Procedure og advokatbistand
Af servicelovens §131 fremgår det, at Stats-
forvaltningen træffer afgørelse om optagelse 
i særlige botilbud uden samtykke efter §129 
efter indstilling fra kommunalbestyrelsen . 
Statsforvaltningens afgørelse skal træffes se-
nest 2 uger efter modtagelse af kommunalbe-
styrelsens indstilling . Indstillingen skal bl .a . 
indeholde en redegørelse for, at grundlaget for, 
at betingelserne i §129 anses for opfyldt, lige-
som den nødvendige faglige dokumentation 
for den nedsatte funktionsevne skal foreligge . 

Læs mere om kravene til kommunens ind-
stilling i §129, stk . 1-sager på Statsforvaltnin-
gens hjemmeside .

Lempeligere regler i visse situationer
Der er i servicelovens §129, stk . 2 og 3 et 
par lempeligere muligheder for bl .a . at flytte 
borgere omfattet af §124 a fra et botilbud 
til et andet .

§129, stk . 2: Når den psykiske funktions-
nedsættelse er en konsekvens af en erhvervet 
mental svækkelse, som er fremadskridende, 
kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse 
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Af Karina Rhiger

I samarbejde med Run 4 
charity har vi lagt navn og 
headline til en af de flotte 
løbe t-shirts, der lige nu kan 
købes på adressen: http://
run4charity.dk

Løbe t-shirten er en lang 
model fra Nike, som kan fås 
til både kvinder og mænd. 
Farverne er hvid eller sort, 
og størrelserne spænder fra 
S-XL. Vores headline er: ”Rig-
tige venner tæller ikke kro-
mosomer”. 

Run 4 charity er et støt-
teprojekt, hvor man ved at 

Run 4 charity – et støtteprojekt

købe en t-shirt til sig selv 
gennem betalingen også 
støt ter den givne organisa-
tion, der har lagt navn til t-
shirten. Prisen for t-shirten er 
329 kr, hvoraf 27,2% af prisen 
går ubeskåret til Landsfor-
eningen Downs Syndrom. 

Vi har valgt, at de penge 
vi får ind fra løbe t-shirts skal 

gå til aktivitets weekend og 
fortsat produktion af Down 
& Up.

Så til alle jer, der elsker at 
løbe i en kvalitets t-shirt, til 
jer, der bare gerne vil støtte 
foreningen og samtidig få 
en lækker t-shirt ud af det. 
Hermed en opfording til at 
klikke ind og læse mere.
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Husk også at følge foreningen på
hjemme siden: www.down.dk
samt på foreningens facebookside.

DATO HVEM HVAD / HVOR

2016

9.-11. september LDS Aktivitetsweekend

  Pindstrup Centeret

30. sept. - 1. okt. LDS Bestyrelseesweekend

26. oktober LDS Deadline blad 4, 2016

2017

18. marts LDS Generalforsamling 2017 

18.-19. marts LDS Forældrekursus 2017
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