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9. januar 2012

Næstformanden har ordet
Af Grete Fält-Hansen

Strålende gult solskin, blå, blå septemberhimmel og dejlige, røde kinder på glade
børn. Om det så var vejret, så var det sørme
også perfekt, da vi i september afholdte
årets Aktivitetsweekend, der endnu engang
blev et tilløbsstykke og en kæmpe succes.
Stor tak skal lyde til det utrættelige udvalg,
der igen i år havde overgået sig selv, og skabt
de perfekte rammer om en dejlig weekend
med familie og venner. Vi er mange, der allerede glæder os til næste gang.
Helt så rosenrødt har det ikke været hele året .
I sommer fik vi for alvor gang i debatten om
fosterdiagnostik og Downs syndrom – to begreber, der såvel i sundhedssystemet som i
medierne tilsyneladende er uløseligt forbundne .
Og netop dette faktum; at fosterdiagnostik
åbenbart for mange mennesker rimer på Downs
syndrom, har gjort det særdeles vanskeligt at
fastholde en sober og respektfuld retorik omkring mennesker med Downs syndrom . Men vi
kæmper videre i bestyrelsen, og – døm selv – der
er måske, måske en lille opblødning at spore?
Udover manglende respekt for mennesker
med Downs syndrom, har vi længe måtte
konstatere, at den generelle viden om Downs
syndrom, og om de mange muligheder og ressourcer disse skønne mennesker indeholder, kan
ligge på et meget lille – og somme tider meget
gammelt – sted!
Derfor ser vi det i bestyrelsen som en af vore
helt store opgaver, at gøre alt hvad vi kan, for at
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oplyse og informere alle, der gider høre det, om
livsvilkår, dagligdag, muligheder og udfordringer
for mennesker med Downs syndrom og deres
familier . Vi har således arbejdet på højtryk i år
med at formidle, informere og oplyse om så
mange områder som muligt, der har relevans
for alle, der enten privat eller professionelt har
med Downs syndrom at gøre .
Som den røde tråd er der det store og vigtige arbejde med vores medlemsblad, som du
nu sidder med årets fjerde og sidste udgave
af i hånden . Vi er mange, der igennem året
glæder os både til og over de interessante,
oplysende eller sjove artikler, og de små og
store hverdagshistorier og beretninger fra de
virkelige eksperter på området: OS! Det kræver sin redaktør at sikre udgivelsen af et både
spændende og læseværdigt blad fire gange
årligt . Og vi glæder os over de historier, billeder
og andet vi får tilsendt af vore medlemmer . Tak
for det – og bliv endelig ved!
En anden vigtig brik i vores arbejde med
information, oplysning og kommunikation er
vores hjemmesideudvalg, der nu er lige på trapperne med en fantastisk flot, ny hjemmeside for
foreningen . En stor tak skal i den forbindelse her
lyde; både til udvalget for det store engagement
og arbejde, de har lagt i projektet, men også
til alle deltagere i årets aktivitetsweekend, der
lod sig forevige af de dygtige fotografer, som
var hidkaldt for at opbygge et lager af nyt og
lækkert billedmateriale; blandt andet til den
nye hjemmeside . Vi glæder os meget til at se

det færdige resultat!
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Endnu et stort projekt, vi har fået skudt i
gang i år, er vores film til nye forældre til børn
med Downs syndrom . Også her må vi sige, at
vi glæder os rigtig meget; både til selve processen med at lave filmen – vi har virkelig fået
de bedste af de bedste kapaciteter på sagen
– og selvfølgelig til at se det færdige resultat,
som kun kan blive til virkelighed takket være
de mange, rare penge, som blev doneret til os
fra Skagens-arrangementet i 2010 . Vi er dybt
taknemmelige for, at vi nu har fået denne enestående mulighed for at lave en film af høj kvalitet, som kan hjælpe nye forældre godt på vej .
Landskursusudvalget arbejder også flittigt;
nu på de sidste detaljer med Landskursus 2012 .
Vi håber denne gang at kunne udsende vores
program og tilmeldingspapirer i ekstra god tid,
så alle har mulighed for at deltage . I den forbindelse kan det allerede nu afsløres, at Landskursus 2012 bliver afholdt i dagene 17 .-18 . marts
2012 . Så reserver allerede nu denne weekend!
Endelig skal det med, at vi netop, som noget
helt nyt, har søsat et lille forsøg med en side
på Facebook . Kig ind og kom med hilsner, gode
ideer, stil spørgsmål til andre brugere osv . Dog
opfordrer vi til, at debatter i den tungere ende
af skalaen finder sted i et mere lukket forum
på vores hjemmeside . Men skriv glad på sidens
væg – måske har du et godt, aktuelt link, du
vil dele med andre? Måske nogle sjove billeder
eller en lille, sjov historie? På Facebook kan den
slags udveksles med andre til glæde for mange .
Landsforeningen vil også løbende komme med
små indlæg og opdateringer . Så skynd dig ind
og bliv fan – og del gerne linket på din egen
væg; alle er velkomne!

Så har jeg kun tilbage at ønske alle
læsere af Down & Up en rigtig glædelig
jul og et godt og lykkebringende nytår.
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Billeder fra et plejebarns liv
Randi har boet hele sit liv på landet. I dag
har vi en lille skovejendom, der ligger natur
skønt og fredeligt.
Af Jeff Bagger
Randi er 27 år. Hun er et dejligt, levende menneske, aktiv dagen lang, omsorgsfuld og kærlig,
med lyst til at planlægge sin dagligdag, opleve
verden, lave sjov og fortælle om livet, som hun
ser det. Randi fik mig som plejefar, da hun var
tre måneder og har nu levet på hendes og min
gård i 27 år. Hun har mange faciliteter både ude
og inde: 30 m2 værelse som hun deler med
dukke Lise. Hun holder selv sit værelse i orden,
rydder op og lægger på plads. Nogle af hendes
12 fitnessredskaber står heroppe – og hun bruger dem til at træne på et par gange dagligt.
Randi har de øvrige redskaber under halvtag,
så de kan bruges året rundt.
Randi sørger for at skrælle kartofler, gulerødder, æbler, alt efter hvad menuen står på.
Hun lægger alt tøj sammen og på plads. Om
aftenen rydder hun op i stuer og i køkkenet og
sørger for vore katte (5-10 udekatte)
Ude i haven har vi lagt ca 2000 fliser, så hun
kan køre på sine trehjuler, da vejene her i skoven ikke er så velegnede til at cykle på. Herude
har hun sit svømmebasin og trampolin, begge
dele er Randi meget glad for at bruge. Vi har
bygget drivhus, så hendes sandkasse kan stå
tørt og kattesikret. Vi har en del frugttræer,
som Randi plukker fra til den frugtgrød hun
laver (jeg tænder komfuret). Nogle gange om
måneden er vi på et center, hvor jeg hjælper
som frivillig og Randi er sammen med andre
unge. Vi har været på ferieture med nogle af
de unge, sidst i Tyrkiet, hvor vi sejlede gulet i
en uge i det Ægæiske hav.
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Nu er det efterår, så er der mere tid til at
tegne og læse (se billeder). Især bøger med
vilde dyr er Randis foretrukne. Måske fordi hun
gennem årene har leget med løver i Sydafrika,
elefanter i Nepal, tigre i Thailand, kameler i
Ægypten, kænguroer i Australien og mange
andre spændende dyr. Randi har været med
i 65 lande på alle kontinenter, har sejlet udriggerkanoer, gået over smalle hængebroer,
kørt i tog gennem Sibirien og har gået på den
kinesiske mur, besøgt døveskoler i Sydamerika
og steder for handicappede på New Zealand.
Randi er rutineret tegnsprogsbruger og forstår at udtrykke sig næsten alle steder og gøre
klart, hvad hun vil.
Lige nu er Randi i gang med at tegne – hun
bruger et væld af farver. Hun har udstillet et
par gange i år og hendes billeder er blevet beundret af mange.
Randi har mange evner – på områder overgår hun vi almindelige: Randis hukommelse
er langt bedre end min, hendes stedsans får
hende til at klare opgaver, jeg ikke kan. Hun er
en dygtig svømmer. Svømmer let 500 meter i
et stræk, dykker 4 meter og kan gå ti skridt på
bunden på hænder.
Jeg har lavet kortfilm med Randi: “Randi rejser til løvernes land”, ”Randi på Vulkaner”, “Randi
og elefanten Muddi”, “Livet er leg”, “Randi og
den sorte perle”, fra Filippinerne og en 20-25
lignende film.
Sammen tager vi ud og viser film og holder
foredrag, hun kan sagtens styre en forsamling
på 100 mennesker, huske i hvilken rækkefølge
folk beder om ordet og hvornår det er slut.
Måske skal vi huske, når vi prøver at spille
Vorherre, at der i mellem de forskelle, der er
mellem mennesker med Downs syndrom og
andre, også findes fantastiske egenskaber, vi
måske taber, hvis downsfostre bare fjernes.
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”Yes we can” EU-projektet for livslang læring – matematisk læring
for mennesker med Downs syndrom, afluttes i dette efterår, og til
nytår kan man læse de enkelte landes erfaringer og evalueringer.
Indtil de spændende resultater kommer, kan man med fordel kigge
på hjemmesiden: www.downsyndrom-yeswecan.eu
Her kan man bl.a. se en video om talforståelse, førtalsforståelse og
egentlig funktionel matematik.

Projektet
Ja, vi kan ... regne! – Matematik for mennesker med Downs syndrom
Under mottoet ”livslang læring” for alle europæiske borgere, startede vi et projekt sammen
med 6 lande, som sigter mod udvikling af matematiske kompetencer for mennesker med
Downs syndrom.
I årtier har man i den internationale litteratur kunnet læse, at mennesker med Downs
syndrom ikke kan blive i stand til at regne. Dette
Projekt er støttet af EU-midler ud af Grundtvigprogrammet ”livslang læring” og har til hensigt
at vise, at det faktisk er muligt at lære personer
med Downs syndrom at regne.
I projektet deltager 6 lande; Østrig (projektleder), Tyskland, Rumænien, Tjekkiet, Italien
og Danmark. Hensigten med projektet er at
udvikle et funktionelt didaktisk koncept, som
- baseret på neuro-psykologiske antagelser understøtter, at personer med Downs syndrom
kan tilegne sig basale tal relaterede operationer.
Projektet tager afsæt i en behovsanalyse,
som vi i UCC har ansvaret for, som skal danne
grundlag for, hvordan der skal arbejdes. Den nye
metode er blandt andet baseret på at bruge
vores 10 fingre og har den fordel, at »beregnings
materialet« altid er lige ved hånden.
På grundlag af denne tilgang er det hensigten, at mere end 600 mennesker i Europa
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med Downs syndrom blandt andet skal lære at
håndtere penge og tid (klokken), hvilket giver
dem mulighed for større selvstændighed og
uafhængighed.
EU-projekt, ”Yes we can” strækker sig over
2 år og har til hensigt at accentuere behov og
muligheder for udvikling og mestring af hverdagslivet for personer med Downs syndrom
med særligt fokus på deres matematiske kompetencer.
Personer med denne specielle kromosom
fejl har længe været undervurderet. Hensigten
med Grundtvig-programmet er at give personer
med Downs syndrom mulighed for at tilegne
sig matematiske kompetencer. I tillæg til projektet vil der blive udarbejdet en værktøjskasse,
en DVD og en undervisningsvejledning.
Grundlæggende matematiske
kompetencer og færdigheder er
essentielle for at klare en hverdag
Resultatet af dette projekt vil være: En innovativ
og valideret metode til at lære matematiske
kompetencer for personer med Downs syndrom.
Undervisningsmaterialer til undervisere, forældre og lærere: Håndbog, en materialekasse
og en video (DVD) på alle partnerlandenes sprog.
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En weekend, hvor det var helt almindeligt
at være noget særligt

75 familier med Downs børn var i week
enden den 23. til 25. september 2011 samlet
i Fredericia.
Af Lasse Surrow
Familier fra hele Danmark - lige fra Nordjylland
til Bornholm - var rejst til Fredericia for at deltage i Landsforeningen Downs Syndrom´s 5.
”Oplevelses- og Aktivitetsweekend”.
Bestyrelsen for LDS havde i lighed med tidligere år besluttet, at vi skulle undersøge mulighederne for, at flest muligt kunne deltage. Det
var et større logistisk arbejde, og for at dette
kunne gå op i en højere enhed var der igen i
år stillet et stort telt op på parkeringspladsen
samt tænkt kreative muligheder..
Omkring 300 mennesker deltog og Fredericia Vandrerhjem var base for arrangementet.
Familierne blev indkvarteret på henholdsvis
vandrerhjemmet, Fuglsangcentret og Hotel
Kronprinds Frederik.
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Fredag eftermiddag gik startskuddet og de
forskellige familier begyndte at indfinde sig på
vandrerhjemmet. Det var et varmt gensyn med
gamle kendinge og en start på nye bekendtskaber med familier, der for første gang deltog
i Landsforeningens arrangementer.
Hen under aften var alle nået frem trods
forskellige trafikale problemer på vores danske
vejnet. Vi fik serveret et dejligt aftensmåltid og
alle var blevet indkvarteret. Vi tog efterfølgende
hul på en weekend med masser af aktiviteter
og hygge på programmet.
Først fredag aften var vi 2 timer i subtropisk
badeland og svømmehallen, som vi havde for
os selv, lige bortset fra 2 livreddere. Og jeg skal
lige love for, at der blev tonset igennem med
fuld fart på. De forskellige bassiner, rutsjebaner,
vipper og boblebade blev alle fyldt af glade, positive og aktive mennesker i alle aldre.
Efter et par aktive timer var der hygge i vandrehjemmets lækre og indbydende faciliteter,
og det var også tid til at putte de mindste, og
selv vi voksne var vist også trætte, så fredag 
Down & Up 4.2011
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aften faldt på hæld, og der var forholdsvis tidligt
ro i gemakkerne.
Der var i 2010 skabt rammer, der mere var
til fri afbenyttelse frem for et program med
en masse planlagte aktiviteter, og det var igen
udgangspunktet her i år, da deltagerne sidste
år roste dette initiativ.
Lørdag formiddag startede med det herligste solskinsvejr og derefter afgang til Madsby
Legepark – nogle tog minitoget og andre begav sig af sted på gåben. Vi tog hul på nogle
aktive timer med fri leg, hygge og samvær i
Madsbyparken som er et overflødighedshorn
af aktiviteter og oplevelser. Der blev linet op
til frokost i et af husene, som vi havde til rådighed. Der blev tændt op i grilløen, og så blev
der indtaget energi og brændstof til legemet.
Der var heftig aktivitet ved grilløen, og måske
vi skal finde en anden løsning næste år – det
tænker vi over. Men det er indtrykket, at alle
blev mætte, og så var der flere muligheder for
udfoldelse resten af eftermiddagen. Vi havde
bestilt samtlige bowlingbaner i Idrætscentret
i tidspunktet kl. 14.00 til kl. 17.00, og der var
ligeledes arrangeret rytmisk dans i hal 2 i Idrætscentret. Ligeledes havde Alena stillet sit foto
atelier op i et lokale på vandrerhjemmet og
mange familier benyttede sig af muligheden i
ro og mag at blive portrætteret.
Lørdag aften var der festmiddag kl. 18.00,
og inden vi skulle indtage de kulinariske lækkerier samledes vi neden for vandrerhjemmet
på græsplanen til en fælles fotosession, da
vi til weekenden havde hyret en professionel
fotograf og hans assistent til at billedliggøre
weekenden, og ligeledes få taget nogle gode
billeder til vores nye hjemmeside, som sidst på
året går i luften.
Efter endt fotografering gik vi til bords, og de
næste mange timer blev der hygget. Vi havde
ligeledes i år hyret børneshow med Trolle og
Tormod og efterfølgende underholdning og
spillen op til lårsvingning med Trolle, Tormod
og venner.
10

Hvis krudtet ikke var blevet brændt af i løbet
af dagen, skal jeg lige love for, at den sidste rest
af energi blev brændt af på dansegulvet. Der
var de næste timer dømt musik, afslapning og
hele den flotte lokalitet der var rammen om
vores weekend emmede af børn og voksne, der
dansede, legede, hyggede og snakkede. Det blev
sent for nogle, men det var også svært at slippe
den gode stemning af intimitet og nærvær der
var deltagerne imellem.
Men alle var friske søndag morgen til en
stor lækker morgenbrunch. Der blev pakket
sammen, hygget, småsnakket, uddelt knus og
kram og der blev sagt farvel til gamle og nye
bekendtskaber.
En aktiv og vellykket weekend med Landsforeningens 5. større sociale arrangement var
slut, og der skal lyde en særlig tak til Jer deltagere, der gjorde 3 dage til en stor oplevelse og
en weekend, hvor det var almindeligt at være
noget særligt. Samtidig fortjener vandrerhjemmet en stor ros for deres indlevende og medlevende servicering af deltagerne.
Hvad så i fremtiden
Da vandrerhjemmet får ny bestyrer pr. 1. januar
2012, har vi haft en dialog omkring, hvorvidt det
var muligt at afholde næste års arrangement
her og beslutningen er blevet, at det gør vi. Vi
vil selvfølgelig først i det nye år tage kontakt til
den nye bestyrer for at få afstemt forventninger
og en gensidig forståelse af, hvad et besøg af
75 familier med downs børn fordrer.
Hvis vi igen næste år får tildelt midler fra
Socialministeriets Handicappulje, vil næste års
arrangement foregå i weekenden den 21.-23.
september 2012, hvor vi har reserveret vandrerhjemmet og 50 værelser på hotellet.
Der rettes ligeledes en tak til:
Socialministeriets Handicappulje
Fredericia Idrætscenter
Madsby Legepark
Tak for i år.
Down & Up 4.2011
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”Not the same presidia as last year”
Af Lasse Surrow
Årets Oplevelses- og Aktivitetsweekend, den 5.
i træk på Fredericia Danhostel, blev den sidste
med Sally og Erik som bestyrerpar. Fredericia
Danhostel som har været ejet af Fredericia
Kommune blev udbudt til salg, og det bud,
som Sally og Erik afgav, blev budt over, og dermed er vandrerhjemmet blevet solgt til anden
side, og der kommer et nyt bestyrerpar den 1.
januar 2012.
Derfor var det også med vemod, at der søndag den 25. september, da vi afsluttede vores
velbesøgte Oplevelses- og Aktivitetsweekend,
blev sagt farvel og ikke som de forgangne år
blev sagt på gensyn. Sally og Erik har overtaget
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Kolding Danhostel, som de sideløbende har
drevet siden foråret. Det har derfor også lige
umiddelbart været i tankerne, om vi så skulle
flytte vores weekend til Kolding, men der er
desværre ikke de samme muligheder, hverken
pladsmæssigt eller aktivitetsmæssigt.
Derfor bliver det ikke til et gensyn med Sally
og Erik, men et held og lykke med fremtiden.
Der skal også lyde en stor tak til dem fra Landsforeningen for deres engagement, varme og
nærhed som vi både i planlægningsfaserne og
under afholdelserne af vores Oplevelses- og
Aktivitesweekender har mødt. Derfor bliver
det ikke ”The same presidia as last year” når vi
fremover skal afholde vores weekend.
Tak for 5 gode år.
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Knuds aktivitetsweekend
En dejlig efterårsdag kørte jeg for 3. gang
mod Fredericia for at møde Knud på 10
år (DS), hans søster Aviaja, Agnes (Aviajas
veninde) mor Tine og far Sivert.
Af Inge Tufvesson
Jeg forventede, at alt blev, som det plejede at
være - nemlig fantastisk.
Lasse tog imod med knus og venlige ord, og
personalet på vandrerhjemmet havde alt parat.
Præcis som det plejede at være.
Knud stortrives, når alt er velkendt for ham.
Han kan selv hente og vælge sin mad og
kender derefter vejen til badeland, hvor rutschebanen er et hit. Han klarer det hele selv
(vil selv). Man må gerne kigge på og klappe i
hænderne efter flotte præstationer. Holde øje
med ham i smug er vigtigt, for han kan godt
finde på at gå sine egne veje.
Vi sov godt om natten.
Næste dag efter et stort morgenmåltid,
hvor Knud hurtigt fandt chokoladen (den lå,
hvor den plejede) gik turen til Madsbyparken.
Et herligt legeland med store rutshebaner,
gynger, sejlbåde og sjove fugle og andre dyr.
Kl. 12.00 var vi mærkeligt nok sultne igen,
og vandrerhjemmet tryllede et fantastisk fro-
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kostarrangement frem, så vi blev mere end
mætte.
Vi havde bowlingtid kl.14.00, og Knud viste
på ny sine talenter.
Efter endnu en fin middag var der musik og
dans i teltet.
Første år ville Knud slet ikke være i teltet
(det larmede). Andet år havde han sit høreværn med, og det lykkedes ham på 3 timer
at rykke fra bageste række til at stå helt oppe
ved musikken og komme med et musikønske ”
Rapanden Rasmus…..”. Selvfølgelig fik han det
opfyldt af orkestret, som ser ud til at have det
mindst lige så sjovt som børnene.
I år var Knud på gulvet med det samme med
dans og bevægelse, og i pausen forærede han
musikken sin største vingummi. Hvor modigt!
En stor, stor aften for Knud.
Også store oplevelser for mig som er Knuds
mormor. Tak til alle som har et utroligt overskud at dele ud af og dermed give Knud, hans
familie og alle de andre 300 deltagere nogle
dejlige dage.
Jeg kørte fra Fredericia meget rigere. Det er
en fin fornemmelse, når ting lykkes.
Det lykkedes for jer.
Tak for et herligt arrangement.
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Praksisnyt fra DUKH: nr. 9 - nov. 2011
Praksisnyt fra DUKH: nr. 9 - nov. 2011

Praksisnyt
fra DUKH:
Praksisnyt
fra DUKH:
Skal alle lidelser indgå i vurderingsgrundlaget ved anSkal alle lidelser indgå i vurderingsgrundlaget ved ansøgning
om hjælp
100 i serviceloven?
søgning
om hjælp
efter §efter
100 i§serviceloven?
af konsulent Erik Jappe
af konsulent Erik Jappe

varige, og at merudgifterne skal være en følge af den
”Det kan da ikke passe, at jeg ikke kan få hjælp til alle
varige, og at merudgifterne skal være en følge af den
”Det kan da ikke passe, at jeg ikke kan få hjælp til alle
nedsatte funktionsevne og være nødvendige merudgifmine merudgifter, men kun til merudgifter i forbinnedsatte funktionsevne og være nødvendige merudgifmine merudgifter, men kun til merudgifter i forbinter ved den daglige livsførelse.”
delse med min diabetes?”
ter ved den daglige livsførelse.”
delse med min diabetes?”
Udsagnet kom forleden fra en borger, som kontaktede
Den konkrete sag
Udsagnet kom forleden fra en borger, som kontaktede
Den konkrete sag
DUKH, idet han ikke mente, at kommunen behandlede
I DUKH vurderer vi, at den konkrete sag omtalt i
DUKH, idet han ikke mente, at kommunen behandlede
I DUKH vurderer vi, at den konkrete sag omtalt i
hans ansøgning i overensstemmelse med lovgivningen, principafgørelse 232-10 har en bred interesse, idet
hans ansøgning i overensstemmelse med lovgivningen, principafgørelse 232-10 har en bred interesse, idet
her merudgiftsbestemmelsen § 100 i serviceloven. Det vi jævnligt får spørgsmål omkring problemstillingen
her merudgiftsbestemmelsen § 100 i serviceloven. Det vi jævnligt får spørgsmål omkring problemstillingen
drejede sig om en borger, der foruden sin diabetes
”flere lidelser og § 100 i serviceloven”. Derfor en lidt
drejede sig om en borger, der foruden sin diabetes
”flere lidelser og § 100 i serviceloven”. Derfor en lidt
også led af gigt, og hvor han følte sig berettiget til at
nærmere omtale af sagen.
også led af gigt, og hvor han følte sig berettiget til at
nærmere omtale af sagen.
få dækket de merudgifter, som han havde i forbindelse
få dækket de merudgifter, som han havde i forbindelse
med gigten.
Det drejede sig om en ansøger med diabetes, som
med gigten.
Det drejede sig om en ansøger med diabetes, som
ikke som følge af denne lidelse havde merudgifter, der
ikke som følge af denne lidelse havde merudgifter, der
oversteg mindstebeløbet på 6.000 kr. årligt. Derfor fik
Afklaring af personkreds (målgruppe)
oversteg mindstebeløbet på 6.000 kr. årligt. Derfor fik
Afklaring af personkreds (målgruppe)
han afslag på hjælp, uanset at han også havde leddeHvis en borger har flere lidelser, er det den samlede
han afslag på hjælp, uanset at han også havde leddeHvis en borger har flere lidelser, er det den samlede
gigt, som bl.a. gav ham medicinudgifter, som bragte de
vurdering af nedsættelsen af funktionsevnen, der skal
gigt, som bl.a. gav ham medicinudgifter, som bragte de
vurdering af nedsættelsen af funktionsevnen, der skal
samlede merudgifter op over mindstebeløbet.
lægges til grund ved spørgsmålet om personkreds,
samlede merudgifter op over mindstebeløbet.
lægges til grund ved spørgsmålet om personkreds,
dvs. om borgeren er omfattet af § 100. Det fremgår
dvs. om borgeren er omfattet af § 100. Det fremgår
Det sociale nævn mente som kommunen, at der ikke
bl.a. af principafgørelse 232-10: ”For personer med
Det sociale nævn mente som kommunen, at der ikke
bl.a. af principafgørelse 232-10: ”For personer med
flere lidelser lægges den samlede vurdering af nedsæt- kunne medtages udgifter til medicin, som borgeren fik
flere lidelser lægges den samlede vurdering af nedsæt- kunne medtages udgifter til medicin, som borgeren fik
i forbindelse med behandling af leddegigt, da leddetelsen af funktionsevnen til grund ved spørgsmålet om
i forbindelse med behandling af leddegigt, da leddetelsen af funktionsevnen til grund ved spørgsmålet om
gigten ikke skønnedes at være direkte afledt af hans
personkreds og merudgifter.” Det er ikke de enkelte
gigten ikke skønnedes at være direkte afledt af hans
personkreds og merudgifter.” Det er ikke de enkelte
diabetes. Heller ikke nævnets lægekonsulent mente,
lidelser, der berettiger til hjælp efter § 100, men den
diabetes. Heller ikke nævnets lægekonsulent mente,
lidelser, der berettiger til hjælp efter § 100, men den
at der var en sammenhæng mellem leddegigten og
samlede nedsatte funktionsevne, der er afgørende.
at der var en sammenhæng mellem leddegigten og
samlede nedsatte funktionsevne, der er afgørende.
diabeteslidelsen, således at medicinudgifter til ledOfte vil der være tale om en hovedlidelse plus en eller
diabeteslidelsen, således at medicinudgifter til ledOfte vil der være tale om en hovedlidelse plus en eller
degigten kunne medtages i beregningen.
flere mindre lidelser.
degigten kunne medtages i beregningen.
flere mindre lidelser.

Afklaring af merudgifter
Afklaring af merudgifter

Ankestyrelsens afgørelse
Ankestyrelsens afgørelse

I forhold til afklaring af, hvilke merudgifter der så kan
Ankestyrelsen traf afgørelse om at hjemvise sagen
I forhold til afklaring af, hvilke merudgifter der så kan
Ankestyrelsen traf afgørelse om at hjemvise sagen
medtages, skal der kigges på:
til kommunen, idet kommunen skulle træffe en ny
medtages, skal der kigges på:
til kommunen, idet kommunen skulle træffe en ny
afgørelse om borgerens merudgifter efter at have
afgørelse om borgerens merudgifter efter at have
indhentet oplysninger om følgerne af hans leddegigt.
1. om de enkelte lidelser og den deraf følgende nedindhentet oplysninger om følgerne af hans leddegigt.
1. om de enkelte lidelser og den deraf følgende nedFra 232-10: ”Du er samlet set omfattet af den personsættelse af funktionsevnen er varige,
Fra 232-10: ”Du er samlet set omfattet af den personsættelse af funktionsevnen er varige,
kreds, som kan få dækket nødvendige merudgifter ved
2. om merudgifterne er en følge af den nedsatte
kreds, som kan få dækket nødvendige merudgifter ved
2. om merudgifterne er en følge af den nedsatte
den daglige livsførelse. Vi har lagt til grund, at du er
funktionsevne og
den daglige livsførelse. Vi har lagt til grund, at du er
funktionsevne og
omfattet af personkredsen for merudgifter, primært
3. om merudgifterne er nødvendige i forbindelse
omfattet af personkredsen for merudgifter, primært
3. om merudgifterne er nødvendige i forbindelse
på baggrund af din diabeteslidelse, men vi er opmed den daglige livsførelse.
på baggrund af din diabeteslidelse, men vi er opmed den daglige livsførelse.
mærksomme på, at du også har leddegigt. Du vil som
mærksomme på, at du også har leddegigt. Du vil som
hovedregel have ret til at få dækket merudgifter, der
I principafgørelse 232-10 er det formuleret sådan
hovedregel have ret til at få dækket merudgifter, der
I principafgørelse 232-10 er det formuleret sådan
er en følge af anden lidelse, hvis lidelsen er varig, og
her: ”Man skal således ikke være omfattet af personer en følge af anden lidelse, hvis lidelsen er varig, og
her: ”Man skal således ikke være omfattet af personhvis merudgifterne er nødvendige. Ved vurderingen af,
kredsen for hver enkelt lidelse for at kunne få dækket
hvis merudgifterne er nødvendige. Ved vurderingen af,
kredsen for hver enkelt lidelse for at kunne få dækket
om udgifter til din øvrige lidelse kan dækkes, er det en
nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.
om udgifter til din øvrige lidelse kan dækkes, er det en
nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.
forudsætning, at også denne lidelse og den funktionsDet er dog en forudsætning, at de enkelte lidelser og
forudsætning, at også denne lidelse og den funktionsDet er dog en forudsætning, at de enkelte lidelser og
nedsættelse, den fører til, er varig.”
den deraf følgende nedsættelse af funktionsevnen er
nedsættelse, den fører til, er varig.”
den deraf følgende nedsættelse af funktionsevnen er
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Nye VISO-pjecer om specialistrådgivning til fagfolk og borgere

sat skoletilbu
d

To nye pjecer sætter fokus på VISOs tilbud
om specialrådgivning
sociale område
Kontpå
aktodet
plysninger
og i specialundervisningen.

e en elev på
8 år
e. Eleven har med cerebral
indlæringsva
nISO tilbød råd
givning til PPR
sning i forhol
d til at bibeld til fortsat
inklusion i en

ering af sag

Du er altid vel
kommen til
at kontakte
og afklarende
VISO og få en
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e
til:
Servicestyre
lsen
VISO
Edisonsvej
18, 1
5000 Odens
eC
Tlf.: 72 42 40
00
VISO@servic
estyrelsen.d
k

Den ene er rettet mod borgere og den anden
mod fagfolk .
Pjecerne giver blandt andet svar på følgende
spørgsmål:
• Hvem er VISO og hvilke former for specialistrådgivning tilbydes?
• Hvordan forløber en henvendelse, når du
kontakter VISO – som fagperson eller borger?

Psykolog i PPR

Du kan også
indsende et
henvendelses
www.service
skema, som
styrelsen.dk
kan hentes
/VISO
på:

Vær opmær
ksom på:
VISO kan råd
give
pege på et kon om, hvad et tilbud bør
indeholde me
kret tilbud.
n kan ikke
VISO rådgiv
spørgsmål,
er ikke i forhol
og VISOs råd
givning er vej
d til juridiske
det fulde my
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mmunerne
ar på socialområdet.
har
og specialun
dervisningsDet er altid
kommunen
s beslutning,
sættes i en bor
hvilke indsat
gers sag.
ser der iværk-

drejer sig om
en
bragt i en ple 17-årig
jefamilie.
jde mellem
moren og
ådgivning om
, hvordan
med at få afd
ækket de
ne tage de rett
e skridt.
dskaber i forh
old til

VISO
DEN NAT ION
SPE CIAL RÅD ALE VID ENS - OG
GIV NIN GSO
RGA NIS ATIO
N

Specialistråd
gi
inden for det vning til fagfolk
specialunder sociale område og
visningen

gsbehandle
r i kommun
e

En sagsbehandler fra en kommune, som søgte
specialistrådgivning hos VISO siger .
”Vi henvendte os til VISO i en sag, der drejer
www.
sig om en 17-årig
psykisk
servicestyreskrøbelig ung mand,
lsen.dk/viso
der er anbragt i en plejefamilie . VISO hjalp os
med at få afdækket de forskellige problemstillinger, så vi kunne tage de rette skridt .”

Julegaveidé

www.servic
estyrelsen.d
k/viso

Af Brita Mannick Laursen

Står du og mangler en sød julegave, kunne
en vægkalender måske være en mulighed .
”A little extra” hedder kalenderen for 2012,
som er fotograferet af den tyske fotograf
Conny Wenk .
Her er 12 skønne billeder af mennesker med
Downs syndrom som kalenderbilleder .
Den koster 14,90 euro .
Du kan bestille den flotte og søde
kalender på www.a little extra.de
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aarhus
Sommerfest i Down Aarhus
på Mariendal Strand
lørdag den 20. august 2011
Lørdag den 20. august 2011 mødtes 32 børn og
voksne fra Down Aarhus til en hyggelig sommerfest på Børnenes Kontors kursusejendom
”Mariendal Strand ” beliggende ved Ajstrup
Strand syd for Aarhus. Vi havde vejret med os
og kunne således tilbringe en dag sammen under en næsten skyfri himmel på en smuk sensommerdag, hvor programmet bød på både et
fagligt indhold, lidt underholdning for både børn
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og voksne samt ikke mindst hygge, leg og dejligt samvær garneret med god mad og drikke.
Vi mødtes kl. 12.00 til en fælles frokost,
hvorefter handicap- og motorikkonsulenten
Inga Friis Mogensen kom og fortalte om den
sansemotoriske udvikling hos barnet og dennes
betydning for barnets helhedsudvikling.
Hendes oplæg omhandlede hvorledes barnets egen kropsforståelse og opfattelse af omverdenen også kan være et fundament for påvirkning af udviklingen af både selvværd, sociale
relationer, koncentration og indlæringsparathed. Inga tog udgangspunkt i sit foredrag ”Hvad
kroppen ikke forstår, får hovedet aldrig lært”,
som hun bidrog med på Landskurset i Vejle
i foråret, og hun vakte også stor begejstring
blandt en mindre sluttet flok her i Aarhus, hvor
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spørgelysten var rigtig stor blandt tilhørerne.
Inga var også god til at vise nogle øvelser ”hands
on” på både forældre og børn til stor inspiration
for alle. Afslutningsvis havde folk så svært ved
at slippe Inga igen, at vi luftede idéen om et
arrangement engang til næste forår, hvor der
efter en fælles introduktion kunne blive mulighed for at tale med hende på tomandshånd
om ens eget barn og få nogle konkrete råd og
vejledning omkring det sansemotoriske. Det
prøver vi at arbejde videre på, så hold øje med
vores hjemmeside.
Mens Inga holdt sit foredrag valgte de øvrige voksne at tage børnene med til stranden,
hvor det for nogle af børnenes vedkommende
resulterede i en badetur, selvom ikke alle havde
fået badetøjet med. Men hvad gør det, når
det er sol, sommer og strand. Turen blev også
kombineret med et besøg på en nærliggende
legeplads, hvor der bl.a. var mulighed for at få
en ordentlig gyngetur.
Vel ankommet tilbage til Mariendal var det
tid til bugtaleren Sine, der havde taget sine dukker Frække Rikke og gribben Gilbert med. Hun
lavede et fantastisk show og tryllebandt vores
børn – og de voksne – med både et bugtalershow med sjove og frække replikker, nogle gode
sange og et trylleshow, hvor nogle af tilhørerne
fik lejlighed til at komme op og hjælpe til.
Det var dog vist så som så med hjælpen, da
tørklæderne blev ved med at få den forkerte
farve… Efter trylle- og bugtalershowet lavede
Sine nogle flotte ballondyr til alle børnene, dog
var det mest populære valg blandt drengene
vistnok et sørøversværd, men det var nu også
ret flot. Sine leverede et rigtig fint og velafbalanceret show, som ramte målgruppen rigtig
godt, og selvom vi jo var en mindre og lidt
blandet forsamling, havde alle stor fornøjelse
og glæde ud af forestillingen.
Efter eftermiddagens faglige og underholdende indslag var det så småt blevet tid til den
fælles tilberedning af aftensmaden, hvor der
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blev snittet en del grøntsager og grillet bøffer til
burgere, mens børnene hyggede sig med en film
indendøre eller leg og boldspil på legepladsen.
Efter fællesspisningen, som blev i en udendørs afdeling for de, der mente, at ”et par”
hvepse ikke skulle ødelægge et måltid på terrassen en dejlig sommeraften, og en indendørs
afdeling for de, der mente, at ”et par” hvepse
nok skulle ødelægge et måltid på terrassen en
dejlig sommeraften, så var det blevet tid til
oprydning og til at sige tak for en dejlig dag,
for det havde det helt sikkert været.
Alle både store og små havde hygget sig i
godt selskab i de dejlige omgivelser tæt ved
stranden, og vi gik alle hjem nogle oplevelser
rigere. Defor vil vi gerne fra bestyrelsen sige en
stor tak til alle jer der deltog og var med til at
gøre dette arrangement vellykket, og vi håber
på en mindst ligeså succesfuld sommerfest
til næste år, hvor vi naturligvis også håber, at
endnu flere familier vil være med til at gøre
dagen festlig. Så afslutningsvis vil vi bare sige
– vi ses den 1. september 2012 til næste års
sommerfest i Down Aarhus.
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Kære lokalforeninger
I forbindelse med opdatering af hjemmesiden har vi brug for input fra jer:
Lokalforeningens navn, kontaktinformationer, evt formand.
Venligst send oplysningerne til Karina Rhiger på foreningens mailadresse
downssyndrom@downsyndrom.dk. På forhånd tak for hjælpen.

Julefest i Down Aarhus
Af Karina Rhiger
Søndag d. 27. november fra 14 – 17 blev der
afholdt julefest på Koltgården ved Århus.
Mange af vores medlemmer havde tilmeldt
sig, og trods storm og rusk mødte rigtig mange
op; heraf hele 45 børn. Fra start blev der klippet julepynt og flettet julehjerter, mens der var
høflig selvbetjening i forhold til lune æbleskiver,
småkager og frugt med diverse varme og kolde
drikke, der hører sig til. Uhm! Mens lækkerierne
blev nydt spillede Jørgen Sølvsten op på klaver,
og det skabte en super hyggelig julestemning.

Vi dansede om juletræet af 2 omgange.
Første tur var med legesange som ”Fader Abraham” og ”Jeg gik mig over sø og land” til stor
fornøjelse for alle. Efterfølgende kom Børnekulissen og lavede et skuespil, hvor vores dejlige børn var aktive deltagere som høns, kalve,
nisser, bondemand osv. Publikum hjalp godt
med. Så skulle der danses om juletræet igen,
og denne gang blev der sunget en masse af de
fantastiske julesange, som vi kender. Bagefter
var vi så heldige, at julemanden kom forbi med
sækken fuld af godteposer til børnene. Velforsynede kunne vi alle nu vende næsen hjemad.
Tak for en rigtig dejlig dag.

Til alle medlemmer i Down Aarhus
Husk at reservere den første lørdag i vinterferien. Vi har booket Springhallen til
et aktivt arrangement og afholder ligeledes her årets generalforsamling.
Bestyrelsen har brug for nye kræfter, idet posterne som webmaster og
næstformand bliver ledige. Tænk over om det ikke kunne være noget for dig.
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Downs Nordsjælland
har i samarbejde med Landsforeningen Downs Syndrom
afholdt julefest på Maglebjergskolen.
Vi håber at kunne bringe en omtale af festen i næste
nummer af Down & Up.
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H Ø R E TA B
Artiklen om høretab er skrevet af:
Linda Busk Linnebjerg
Læge, Audiologisk Klinik
Aarhus Universitetshospital
Tlf. 6062 2132

Hørelsen
Alle børn bruger hvad de ser og hører omkring
sig til at lære om deres verden og til at udvikle
kommunikations- og sprogkundskaber. En god
hørelse spiller en betydelig rolle i udviklingen af
tale. Børn med Downs Syndrom har alle i nogen
grad indlæringsvanskeligheder. Mange børn
med Downs Syndrom har ligeledes nogen grad
af hørenedsættelse. Hørenedsættelse der ikke
bliver diagnosticeret og behandlet kan betyde
en negativ indvirkning på et barns sociale og
sproglige udvikling, navnlig hos et barn med
indlæringsvanskeligheder.

almindelige hørenedsættelse hos børn med
Downs Syndrom.
Perceptivt høretab er forårsaget af en fejl i
det indre øre eller hørenerven. Det er kun meget
få børn med Downs Syndrom der er født med
denne type høretab. Nogle udvikler et perceptivt
høretab når de bliver ældre - specielt i den tidlige voksenalder. Omkring 10-15 % med Downs
Syndrom har et perceptivt høretab.
Væske i mellemøret
Væske i mellemøret kan nedsætte hørelsen. For
at mellemøret kan fungere ordentligt, skal det
være fyldt med luft. Det sørger det eustakiske
rør sædvanligvis for. Det eustakiske rør løber fra
mellemøret til svælget. Hos børn med Downs
Syndrom kan det eustakiske rør være smallere
end normalt. Hvis det bliver tilstoppet kan der
ikke passere luft til mellemøret. Når det sker begynder kirtler i mellemøret at producere væske.
Når mellemøret er fyldt med væske i stedet for
luft, bliver det sværere for lyd at trænge ind til
det indre øre, og lyden bliver svagere.
Omkring 60-70 % af alle børn med Downs
Syndrom har et konduktivt høretab forårsaget
af væske i mellemøret. Væske i mellemøret
kan medføre øreinfektioner. Børn med Downs
Syndrom får ofte væske i mellemøret før et-års
alderen, og fordi deres eustakiske rør forbliver
smalle hele livet, kan væske i mellemøret være
et problem i hele barndommen. Alt afhængigt
af barnet og graden af høretabet er der forskellige behandlingsmuligheder.

FIgur 1 Øret og hvordan det virker
Typer af høretab
Konduktivt høretab er når lyden ikke kan passere gennem øregangen og mellemøret til det
indre øre (sneglen og hørenerven) – oftest på
grund af væske i mellemøret. Det er den mest
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Dræn
Hvis væske i mellemøret ikke forsvinder af sig
selv indenfor et par måneder, kan man i fuld
bedøvelse punktere trommehinden, og et dræn
kan indsættes for at holde hullet åbent i en
periode. Dette vil hjælpe luft med at cirkulere 
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og forebygge ophobning af væske igen. Drænet
bliver i trommehinden i ca. 6 -8 mdr. hvorefter
trommehinden selv skubber det ud og hullet
heler igen Det er ikke nødvendigt at holde øje
med dræn der falder ud eller kontakte lægen,
med mindre der opstår problemer. Almindeligvis tjekker ørelægen drænet og hørelsen efter
det er sat i.

Figur 2 Trommehinde med dræn
Disse typer operationer kan hos små børn med
Downs Syndrom være vanskelige eller helt umulige, fordi øregangen er så smal, at lægen ikke
kan operere. I dette tilfælde kan høreapparat
være en mulighed, indtil barnet er lidt ældre, og
der bliver mulighed for at isætte dræn.
For cirka et ud af fem børn med Downs Syndrom der har fået isat dræn, kommer væsken
i mellemøret tilbage igen. Dette kan betyde at
der på ny skal isættes dræn. Det er ikke tilrådeligt at isætte dræn mange gange, for hver
gang der isættes dræn laves der et lille hul i
trommehinden og hver gang et dræn falder
ud, efterlader det et lille ar. På grund af dette
anbefaler ørelægen nogle gange høreapparat
som behandling af væske i mellemøret hos børn
med Downs Syndrom. Det er vigtigt at ørelægen
jævnligt følger børn med væske i mellemøret,
også selv om de ikke har noget dræn, for at
tjekke at der ikke er nogen komplikationer.
Polypper
Polypper er små vedhæng bagerst i næse og
svælg området. Hvis de er forstørrede kan de
stoppe det eustakiske rør til. Nogle gange kan
det derfor anbefales at fjerne polypper hos bar26

net. At fjerne polypper kan betyde, at barnet
ikke så nemt vil få væske i mellemøret igen,
efter at drænet er faldet ud.
Tips til børn med dræn
Nogle ørelæger anbefaler at barnet ikke svømmer så længe det har dræn. Det skyldes at
snavset vand kan trænge gennem drænet ind
i mellemøret, hvilket hos nogle børn er årsag
til infektioner. Andre ørelæger tillader at børn
svømmer, dog med nogle forbehold. Hvis din
ørelæge siger at barnet må svømme kan disse
simple råd være nyttige:
Lad ikke barnet dykke eller hoppe i vandet, da der kan trænge vand ind i mellemøret. Hvis det er muligt, så lad barnet
bære en badehætte mens det svømmer.
Tag ikke barnet med ud at svømme de
første tre uger efter drænet er sat i.
Lad ikke barnet bade i søer eller pools
der ikke har klor i vandet. Sådanne steder
indeholder vandet ofte flere bakterier, og
risikoen for infektioner i øret er større.
Anskaf svømmepropper til barnet for at
undgå vand i ørerne
Sæbevand kan lettere flyde gennem drænet og ind i mellemøret og give infektioner. Når du bader dit barn så vask først
håret og der efter kroppen så der ikke
er for meget sæbe i vandet . Skyl håret
med rent rindende vand og giv så barnet
en badehætte på. På denne måde kan
barnet stadig lege i badet uden risiko for
at få snavset sæbevand i øret.
Husk at dræn er ventilationsrør. AL slags
udflåd fra øret er unormalt. De første
dage efter operationen kan der være
udflåd og endda blodigt. Herefter bør
der ikke være nogen former for udflåd.
Hvis dette er tilfældet skal du kontakte
din ørelæge.
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Undersøgelse af hørelsen
Alle børn med Downs syndrom bør få lavet
høreprøver regelmæssigt.
Helt små børn undersøges med otoakustiske
emissioner (OAE) som regel som en rutine kort
efter fødslen. Undersøgelsen går ud på at en
rask høresnegl vil give et svagt ekko, når den
bliver stimuleret med lyd. Undersøgelsen kan
give et fingerpeg om der er hørenedsættelse.
På den audiologiske afdeling får helt små
børn lavet hjernestammeaudiometri (ABR), som
fortæller noget om kvaliteten af hørenerven.
En elektronisk tærskelmåling (ASSR) siger noget
om hørelsen ved forskellige frekvenser.
Når barnet bliver ældre er der stadigvæk brug
for information om hørelsen. Undersøgelser der
gør brug af legetøj, lege og forskellige lydkilder
hjælper til vurderingen barnets hørelse.
Legeaudiometri kan bruges hos børn fra 6
måneders alderen Et audiometer sender lyde
af forskellig frekvens og styrke ud gennem højtalere. Når barnet hører lyden vil de dreje hovedet og få en ”visuel” belønning i form af et
legetøj der lyser op. Undersøgelsen kan bruges
til at give et billede at hele hørelsen men ikke
hvert øre for sig.

børn kan flytte et stykke legetøj (f.eks. sætte
en klods på en plade) hver gang de hører en lyd.
Lydene præsenteres gennem høretelefoner,
ørepropper og nogle gange højtalere.
Tympanometri
Tympanometri er ikke en høreundersøgelse.
Den bruges til at undersøge hvor godt trommehinden og bevægelige dele i mellemøret
virker. Hvis trommehinden ikke bevæger sig frit,
er der sandsynligvis væske i mellemøret eller et
andet problem i mellemøret.

Figur 2. Tympanometri
Blå kurve viser normal bevægelighed af trommehinden.
Rød kurve viser nedsat bevægelighed af
trommehinden pga. væske i mellemøret

Figur 1. Audiometri
Fra ca. 3-4 års alderen kan børn aktivt indgå
i deres høreprøve med legeaudiometri. Yngre
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Høreapparater
Hvis dit barn har et høretab, vil din ørelæge og
uddannelsesstedet støtte dig og dit barn. En
tale- hørepædagog, som kan give jer råd om
god kommunikation, brug af høreapparater,
undervisning og hvem der har ansvaret for at 
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dit barn har den passende støtte der er behov
for i skolen .
I kan også blive tilbudt specielt udstyr som
kan hjælpe med at forbedre jeres barns hørelse .
Alt afhængig af typen og niveauet af jeres barns
høretab er der forskellige muligheder .
Høreapparater kan være nyttige for børn
med alle niveauer af høretab . Hvilken type høreapparat der vil passe til dit barn, afhænger af
typen og niveauet af høretabet . Høreapparater
forstærker lydene i øret . Høreapparater findes
i mange forskellige udgaver . Digitale høreapparater i god kvalitet kan fås gratis til alle børn
via sygesikringen .
Høreapparatet sidder bag det ydre øre og
er forbundet til en øreprop, der er lavet specielt til at passe ind i barnets øre . Mange børn
med Downs Syndrom bruger høreapparater,
der sidder bagved øret med stor succes . Børn
med Downs Syndrom har ofte et meget lille

og blødt ydre øre, og det kan gøre det svært
at få høreapparatet til at blive siddende på
plads . Det er også almindeligt, at børn med
Downs Syndrom har meget smalle øregange .
Det kan gøre det svært at lave ørepropper der
passer ordentligt .
Børn med Downs Syndrom som har et konduktivt høretab, og som har problemer med at
bruge høreapparater der sidder bagved øret,
kan have fordel af at bruge en anden type høreapparat . Benledende høreapparater bruger
en vibrerende pude, som leder lyden gennem
knoglen i stedet for gennem mellemøret . De
bæres på et pandebånd med den vibrerende
pude bag øret hvilende på et knoglefremspring
bag øret .
Et høreapparat kan for børn med Downs syndrom således både være en midlertidig løsning,
hvis det er på grund af væske i mellemøret, men
det kan også være et permanent hjælpemiddel .

Tysk fotoudstilling i verdensklasse
Af Brita Mannick laursen
”Leben braucht Vielfall” sådan hedder en
rigtig flot fotoudstilling i Tyskland som portrætterer 21 mennesker med Downs syndrom i fuld plakatstørrelse . Til udstillingen
hører to info-tavler om Downs syndrom .
Det er den dygtige tyske fotograf Conny
Wenk som står bag projektet . 21 personer
med downs syndrom store som små, unge
og ældre, børn og voksne portrætteres
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på allerflotteste vis . Ideen til udstillingen
kom i forbindelse med den tyske forenings
event til 21/3, verdens Downs dag, derfor
21 portrætter . Dele af udstillingen kan ses
på den tyske ds-informations hjemmeside
www .ds-inforcenter .de . Det er bestemt et
kig værdigt .
Bestyrelsen vil tage kontakt til vores forening mod syd og høre om muligheden for
at få udstillingen til Danmark.
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Pressemeddelelse fra DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND

Skjern vært for stor
idrætsfestival
Skjern danner rammerne om Special Olympics Idrætsfestival
2012, som afholdes af Dansk Handicap Idræts-Forbund i et
samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Så allerede nu
kan der sættes kryds i kalenderen den 11.–13. maj 2012, hvor
idrætsfestivallen afvikles og personer med et udviklingshandicap
skal konkurrere i mange forskelige forskellige idrætter.
Skjern Kulturcenter bliver alle dagene stævnecentrum for den idrætslige aktivitet samt
den højtidelige åbnings- og afslutnings
ceremoni.
Det er fjerde gang, at idrætsfestivallen afholdes og arrangørerne regner med, at det bliver
et mindst ligeså stort trækplaster som forrige
år. Ved idrætsfestivallen i Næstved i 2010 var
der knap 1000 deltagere og breddekonsulent
Anette Svejstrup satser på samme succes i 2012:
’Vi har fået en rigtig god samarbejdspartner
i Ringkøbing-Skjern Kommune og flere lokale
foreninger, og med Skjern Kulturcenter som
stævnecentrum, forventer vi et rigtig godt arrangement. Vi håber også på opbakning fra det
lokale erhvervsliv, samt frivillige der har lyst til
at give en hånd med under stævnet. De lokale
kan se frem til fri entré til de mange idrætsbegivenheder, samt adgang til åbnings- og
afslutningsceremoni.
Et tilbud som vi håber bliver vel modtaget,
for udover deltagerne er også udefrakommende tilskuere med til at skabe stemning’,
siger Anette Svejstrup.
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Discipliner
Special Olympics Idrætsfestival er tre dage med
idræt, fest og socialt samvær. Der afvikles konkurrencer i mange forskellige idrætter:
• atletik
• badminton
• boccia
• bowling
• floorball
• fodbold
• golf
• gymnastik
• halhockey
• håndbold
• judo
• ridning
• svømning
Frivillige søges
I løbet af oktober er vi klar med yderligere informationer på vores hjemmeside www.dhif.
dk, men hvis man allerede nu har lyst til at
melde sig som frivillig hjælper til at afvikle det
store stævne, er man meget velkommen til at
kontakte breddekonsulent Anette Svejstrup på
mail: asv@dhif.dk
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Arrangører
Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern Kulturcenter og Dansk Handicap Idræts-Forbund er
arrangører af arrangementet, der støttes økonomisk af bl.a. Ringkøbing-Skjern Kommune,
Bikubenfonden og DHIF. Der er imidlertid også
stor involvering fra lokale idrætsforeninger og
organisationer, der har meldt sig til nogle af de
mange opgaver i forbindelse med afviklingen af
stævnet som f.eks. indkvartering og bespisning.
Fakta
Festivalen afholdes hvert andet år, og efter
vellykkede arrangementer i Esbjerg, Vejle og

Næstved i henholdsvis 2006, 2008 og 2010
afholdes festivallen i 2012 i Skjern. 1000 deltagere fra Danmark, Sverige og et par andre
nationer ventes at tilmelde sig festivalen, der
er målrettet voksne og unge over 16 år med
udviklingshæmning. Stævnecentrum er Skjern
Kulturcenter.
Kontaktinformation:
Anette Svejstrup
Breddekonsulent, DHIF
E-mail: asv@dhif.dk
Mobil: 20 99 03 44

Indkaldelse til

Generalforsamling 2012
i Landsforeningen Downs Syndrom
Den årlige generalforsamling afholdes på Brogården, Abelonelundvej 40, Strib,
5500 Middelfart den 17. marts 2012 kl. 16.00-17.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før generalforsamling.
Du kan deltage i generalforsamlingen selvom du ikke deltager i landskursus.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til sekretær Dorte Kellermann:
email: dorte.kellermann@gmail.com
Kom og vær med og sæt dit præg på foreningens aktiviteter
og fremtidige udvikling.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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Loft over tabt
arbejdsfortjeneste
hæves med 7.000 kr.
Kilde: LEV Nyhedsbrev 15.11.2011
Der er indgået forlig om den såkaldte Satspulje.
Med satspuljeaftalen forsøger regeringen at leve
op til løftet om en mere rimelig kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med
børn med handicap. Det blev til en forhøjelse
af loftet fra 20 til 27.000,- om måneden, og
pengene tages fra satspuljen.
Landsforeningen LEV og en række andre
handicaporganisationer bekæmpede indædt
loftet over tabt arbejdsfortjeneste, som den
tidligere regering indførte i forbindelse med
den såkaldte genopretningspakke fra 2010.
Loftet, som har en beløbsgrænse på 20.000
kr. om måneden, blev dog vedtaget og trådte
i kraft 1. januar 2011.
Forhøjelsen af loftet til ca. 27.000 kr. kræver
en lovændring i Folketinget, hvilket formentlig
vil ske i løbet af foråret.
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er glad
for det signal, politikerne sender med forhøjelsen af loftet. Og det nye loft vil ramme langt
færre end det oprindelige på 20.000 kr.
- Selvfølgelig er det et fremskridt. Og det
viser, at det pres, vi lagde, har virket. Men for
mange familier vil det stadig - på trods af forhøjelsen af loftet - være en markant ekstraudgift
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at få et barn med handicap, som har behov for
at blive passet hjemme. Det strider mod kompensationsprincippet, som er en kerneværdi i
dansk handicappolitik, siger Sytter Kristensen.
Betales af de udsatte
Pengene til forhøjelsen af loftet over tabt arbejdsfortjeneste findes via satspuljen. Satspuljen
kaldes nogle gange for de udsattes finanslov,
fordi pengene i puljen stammer fra reguleringen
af overførselsindkomster i Danmark, fx folkepension og førtidspension. Sytter Kristensen
havde hellere set, at pengene var blevet fundet
på den ’almindelige’ finanslov.
- Det er trist, at denne delvise genopretning
af den tabte arbejdsfortjeneste ikke finansieres
solidarisk. Det var den jo førhen. Og det burde
den også være nu. De omkring 130 millioner
kr., som der årligt afsættes, burde man have
fundet uden for satspuljen.
- For tiden oplever vi, at kommunerne gennemfører ret markante besparelser på forældres tabte arbejdsfortjeneste. Beskæringer i
timetallet osv. Jeg håber sandelig, at der er
nogle, som holder øje med, at de 130 millioner
kr., som kommunernes nu får som bloktilskud,
også rent faktisk går til formålet. Det må da
være et minimum, når det nu er satspuljen,
som skal betale, siger Sytter Kristensen.
33

En hverdagshistorie
Af Kirsten Sørensen
Vi havde igen i år billedkunst, da vi var på Højskole i sommerferien . Det var maleri, der var
emnet . Rikke holder meget af at male – hun
arbejder meget koncentreret med sine malerier,
og hun nyder det .
Rikke havde lavet et maleri af en mand –
det var gået ret hurtigt og svarede slet ikke til
Rikkes sædvanlige grundighed .
Jeg spurgte, om hun var tilfreds med resultatet, eller om hun skulle arbejde lidt mere
med det . Jeg kunne se på hende, at hun ikke
var tilfreds, men svaret var: ’Ja, han er god
nok’ . Ok sagde jeg og fortsatte med mine egne

projekter . Kort tid efter var Rikke i gang med at
male ’manden’ over – med sort maling .
’Hold da op Rikke’, sagde jeg’ – er du gået
helt i sort?’
’Nej – men han var ikke god nok, mor’ svarede hun .
Hertil svarede Anne, som sad og malede
ved vores bord: ’Aj, bare man kunne male ham
derhjemme over med sort maling – måske det
ville hjælpe…’
Alle i billedkunstlokalet brød ud i latter – i
hvert fald alle kvinderne . . .

Har du også en lille hverdagshistorie, som du vil dele med os?
Så skriv til os – gerne på e-mail. Adressen finder du på side 2.
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

DATO

HVEM

HVAD - HVOR - TID

9. januar

LDS

Deadline Down & Up nr. 1, 2012

3. februar

LDS

Bestyrelsesmøde

17. marts

LDS

Generalforsamling

17.-18. marts

LDS

Landskursus

21. marts

LDS

Downs syndrom Dag

21.-23. september

LDS

Oplevelses- og aktivitetsweekend

HUSK også at du kan finde aktuelle
kursustilbud på www.downssyndrom.dk
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Hvordan bliver jeg medlem
Ved indbetaling på check
eller overførsel til konto nr. 5073 000140950-9
Send venligst talonen til: Sekretær Dorte Kellermann
			
Gunløgsgade 45, st. tv., 2300 København S
Medlemskab kr. 200,00/år

Navn:
Adresse:
Post nr.:				By:
Kommune og region:
E-mail:
❑ J a tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbreve (indbydelse til kurser og landsmøde, indkaldelse til
generalforsamling o.lign.) elektronisk i stedet for på papir

Tilknytning til person med DS:
(Angiv f.eks. forældre, bedsteforældre, børnehave, bofællesskab eller lign.
– eller om du selv har Downs Syndrom)

Fødselsår for personen med DS:
❑ Girokort ønskes tilsendt
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for
Landsforeningen Downs Syndrom eller via foreningens hjemmeside:
www.downssyndrom.dk, e-mail: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.
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