Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Nr. 4, december 2011

Den 16. januar 2012 kl. 18.30 – 22.00 på Kærby Hvilehjem, Ny Kærvej 16, 9000 Aalborg
Flere organisationer tilbyder bisidderhjælp i sociale sager, men hvad kan bisidderen
bruges til, og hvad er forskellen på en bisidder og en rådgiver?
Vi har inviteret Dansk Handicap Forbunds socialrådgiver Lene Kjær til at fortælle om
støttemulighederne, når samarbejdet med kommunen er vanskeligt.
I de seneste år er handicapområdet kommet under kolossalt pres og det er vanskeligere end nogensinde før, at opnå og fastholde støtte til f.eks BPA, merudgifter og handicapbil. Hvert år bistår handicaporganisationerne mange medlemmer med hjælp og ofte med det resultat, at kommunens afgørelse ændres til fordel for medlemmet.
En aften med socialt samvær, debat og en mulighed for at blive klogere… Pris 25 kr. inkl. kaffe/
the og kage. Tilmelding senest d. 12/1: tilmelding@kbh-nord.dk el. Annette  9827 2298 / 2229
0405

Den 20. februar 2012 kl. 18.00 – 22.00 på Kærby Hvilehjem, Ny Kærvej 16, 9000 Aalborg
Generalforsamling 2012 med spisning!
Program:

17.45 til 18.00 Ankomst
18.00 til 19.00 Fællesspisning
19.00 til 20.30 Generalforsamling – dagsorden iht. vedtægterne
20.30 til 21.45 Kaffe / the og kage

- som altid er maden gratis for medlemmer, for andre koster den et symbolsk beløb a 50 kr.
Tilmelding til spisning senest d. 12/2: tilmelding@kbh-nord.dk el. Annette  9827 2298 / 2229 0405
Læs mere om generalforsamlingen på næste side….

Kære medlem
Du ønskes et godt nytår! Nyhedsbrevet ser lidt anderledes ud end det plejer, fordi vi har en computerudfordring, men indholdet fejler ikke noget! Du kan læse om medlemstilbud med indhold, seneste nyt
om BPA og vores kommende generalforsamling.
På generalforsamlingen skal bestyrelsen tage afsked med Annette Christensen. Annette har ydet en
kæmpe indsats i bestyrelsen siden klubbens start i 2004. Mød op og gør din indflydelse gældende, og
hjælp os med at sige Annette en stor og hjertelig tak!
Girokort vedr. kontingentet for 2012 er vedlagt. Vi håber på rettidige indbetalinger, så vi ikke skal bruge tid og porto på påmindelser. Husk at give kassereren besked hvis du ønsker at blive udmeldt.
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…. mere om generalforsamlingen 2012
Dagsorden iht. vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg
Annette Christensen – modtager ikke genvalg
Birgitte Libak – modtager ikke genvalg
7a. Valg af suppleanter
Jan Pedersen – modtager ikke genvalg (opstiller som bestyrelsesmedlem / kasserer)
Karen Stoltze – modtager ikke genvalg (opstiller som bestyrelsesmedlem)
Ina Nygaard
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Næstformand Annette Christensen takker af
Der blev meget stille på vores bestyrelsesmøde i november, da Annette meddelte os, at hun ikke
genopstiller på generalforsamlingen i 2012. Annette har ydet en kæmpe og uvurderlig indsats for
klubben, lige siden vi blev stiftet i 2004. De første år var Annette suppleant, senere blev hun
økonomiansvarlig og fra 2007 blev hun næstformand.
I alle årene har Annette været ankerkvinde på vores arrangementer, og det er Annettes fortjeneste,
at vi gang på gang har kunnet lave indholdsrige aktiviteter for så små midler. Annette har også ydet
en stor indsats i forbindelse med nyhedsbrevene, brugerhåndbøgerne og i samarbejdet med Aalborg
Kommune. Desuden er der det rent sociale aspekt – Annette er ikke blot en arbejdshest, men også
utrolig rar at være sammen med, slet og ret en god kammerat! .
Annette har valgt at stoppe af helbredsmæssige årsager og alle i bestyrelsen har fuld forståelse for
beslutningen, selv om vi er meget kede af den. Annette bliver svær at erstatte, men hun har da
heldigvis lovet os, at hun fortsat vil hjælpe ad hoc. Det er vi meget glade for!
Vi håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen, så vi kan give Annette en værdig og fortjent
tak for indsatsen!
Lotte Mørkhøj

Valg til bestyrelsen og andre arbejdsopgaver….
Vi håber, at der blandt jer medlemmer er nogle, der har lyst til at bidrage med bestyrelsesarbejdet i
det kommende år.
Men, vi kan også bruge medlemmer udenfor bestyrelsen, der gerne vil hjælpe med klubarbejdet. Vi
kan bruge hjælp til at skrive indlæg til nyhedsbrevet, hjælp til at planlægge medlemsaktiviteter og
praktisk hjælp i forbindelse med arrangementerne.
Lad os høre fra dig, hvis du har lyst til at gøre en indsats, eller har en god ide.
Bestyrelsen
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Vi venter spændt på evalueringen af BPA…
På BPAs 3-års fødselsdag må vi konstatere, at vi med BPA-reglerne fik flere nye problemer end løsninger.
En velfungerende hjælpeordning er skræddersyet til den enkelte brugers hjælpebehov. Vi har brug
for en rimelig ramme, i form af realistiske timeudmålinger, samt rimelige udmålinger til løn og administration. Herudover må vil have frihed, til at skræddersy den individuelle ordning/arbejdsplads, der
passer til forholdene hos den enkelte bruger.
Med BPA har vi fået en regelstyring, der slet ikke spiller med brugere og hjælperes behov. Der er så
uendelig mange individuelle forhold og problemstillinger, at en velfungerende BPA må og skal anskues individuelt. Vi ramler nu sammen med alle mulige regelsæt, hvor vores behov for at kunne
organisere en selvstændig tilværelse – i samarbejde med et betroet hjælperteam – kommer i klemme.
Forleden kom jeg til at tænke på de uddannede pædagoger, der fravælger offentlig ansættelse og i
stedet for vælger at arbejde som ufaglærte private dagplejere. Derved kan de tage ungerne med på
udflugt og skifte bleer på et tæppe i græsset, i stedet for at være bundet af stive arbejdsmiljøregler
om skifteplads i ergonomisk korrekt arbejdshøjde. I BPA har brugere og hjælpere behov for tilsvarende frihed.
”Systemets” problemløsningsstrategi er regler – flere regler og mere detaljerede regler. I BPA har vi
snarere brug for dispensationer, så vi kan fastholde de unikke og individuelle arbejdspladser, der
svarer til den enkelte brugers hjælpebehov og vores loyale og engagerede hjælperes ønske om at
bevare deres unikke arbejdspladser.
Det er ødelæggende for BPA, hvis ordningen reguleres i lyset af forholdene i hjemmeplejen. Vi er
2000 individuelle og meget forskellige arbejdspladser – jeg håber, at ministeriets evaluering af BPA
fører til løsninger, så vi kan bevare hjælpeordningens særegenhed i BPA.
Lotte Mørkhøj

Julegave til respiratorbrugerne
Vi har tidligere skrevet om respiratorbrugerens udfordringer, hvad angår at blive respekteret som
mennesker med fuld selvbestemmelse over eget liv og helbred.
BPA / hjælpeordningen er skræddersyet til netop respiratorbrugere og ordningen har fungeret stort
set uproblematisk gennem 30 år. Med BPA og refusion til respiratorhjælpen fra regionen, har respiratorbrugere kunnet organisere deres hjælp, ud fra deres eget individuelle behov. Nogle respiratorbrugere har tilrettelagt hverdagen med døgnvagter, andre med kortere eller længere vagter.
Med BPA-loven kom der desværre ”grus i maskineriet” for respiratorbrugerne. Respirationscentrene
ville gerne have faste rammer / regler for respiratorhjælpernes arbejde. Man lavede derfor retningslinjer og anbefalede, at hjælperne skulle overvåge brugeren aktivt i alle døgnets timer, og altid være
indenfor synsvidde af brugeren. Det er for så vidt udmærket, hvis det blev ved retningslinjer og anbefalinger, og den enkelte bruger fortsat kunne organisere hjælpen i overensstemmelse med eget individuelle behov.
Sagens kerne er jo, at den enkelte bruger selv må afgøre, om vedkommende behøver hjælpere der
overvåger vedkommende indenfor synsvidde, eller om hjælperne i nogle tilfælde kan nøjes med at
være i høreafstand. Der er forskel på at være i respirator på en intensiv sygehusafdeling og leve et
aktivt liv i eget hjem med respirator.
Nogle kommuner tog desværre respirationscentrenes anbefalinger til sig som regler og håndhævede
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dem derefter – til skade for brugere og hjælpere. Værst gik det i Region Hovedstaden. Her kom respiratorbrugerne alvorligt i klemme mellem Servicelovens BPA-regler og reglerne om hjemmerespiratorbehandling efter Sygehusloven.
Region Hovedstaden sendte respiratorhjælpen i udbud og respiratorbrugerne er dermed bragt i en
urimelig situation. De er enten tvunget til at skulle overdrage deres BPA-arbejdsgiveransvar til regionens private leverandør af respiratorhjælp, eller må acceptere at have to sideløbende ordninger –
BPA og regionsansatte respiratorhjælpere. I yderste konsekvens to hjælpere på arbejde samtidig.
Samtidig er brugerne afskåret fra at kunne rejse ud af landet på ferie, for Region Hovedstadens
hjælpere kun må arbejde indenfor landets grænser.
Respiratorbrugere i hele landet er bekymrede, om deres region vil tage ved lære af praksis i Region
Hovedstaden. Klubben havde sidste år møde med Region Nordjylland og vi blev da forsikret om, at
man ikke har planer om ændringer her. På landsplan har handicaporganisationerne og LOBPA protesteret på respiratorbrugernes vegne, og bedt om, at man vender tilbage til den hidtidige pragmatiske koordinering af BPA og respiratorhjælp, så den enkelte bruger, trods behovet for respirator, bevarer mest mulig selvbestemmelse i eget liv.
Den 21. december udsendte Socialministeren og Sundhedsministeren en ny fælles Vejledning om
koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance. Det fremgår af vejledningen ”at
hjemmerespiratorordninger og BPA-ordninger bør tilrettelægges i én ordning til gavn for borgeren og
af hensyn til en fornuftig ressourceanvendelse”
Desværre er en vejledning ikke bindende og det betyder, at Region Hovedstaden faktisk kan fortsætte den nuværende generende praksis, indtil loven eventuelt ændres. Måske derfor fremgår det også i
vejledningen, at man vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal vurdere mulighederne for at samle
bestemmelserne om respiratorhjælp i hjemmet efter sundhedsloven og hjælp i hjemmet efter serviceloven i et fælles regelsæt. Arbejdsgruppen skal også vurdere andre muligheder for løsning af problemstillinger forbundet med koordinering af hjælperordninger. Arbejdsgruppen har første møde i
januar 2012.
Lotte Mørkhøj

