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LEDER

Steen Stavngaard

Så fik vi afholdt vores generalforsamling 
på vej ud af coronaens skygge. Med hensyn 
til referatet af denne samt beretningen 
henvises til andet sted i dette blad.

Vores formand i den sidste periode, Vibeke 
Jessen, ønskede ikke at fortsætte sit ar-
bejde i bestyrelsen (se side 20 i bladet), og 

der var derfor spænding om, hvem der øn-
skede at overtage dette hverv i bestyrelsen.
Det blev desværre sådan, at ingen ønskede 
at stille op til formandsvalget. Reglerne 
foreskriver, at vi i så fald skulle indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling med 
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valg af formand som det eneste punkt på 
dagsordenen. Der var flere personer på ge-
neralforsamlingen, der udtalte, at det blot 
ville være spild af tid og penge at skulle 
indkalde medlemmerne endnu en gang her 
i foråret 2022 og så måske stå i samme 
situation igen!  

Den nyvalgte bestyrelse tog denne melding 
til efterretning, og på vores første møde 
i begyndelsen af marts måned konstitu-
erede vi os med valg til diverse poster i 
bestyrelsen.

Vi blev endvidere enige om at forsøge at 
arbejde med en kollektiv ledelse forstået 
på den måde, at formandens forskellige 
opgaver blev fordelt blandt bestyrelsens 
medlemmer. Under disse vilkår sagde jeg 
så ja til at blive konstitueret som formel 
formand for bestyrelsen, indtil vi kunne 
afholde en ekstraordinær generalforsamling 
i februar 2023. Det ville give bestyrelsen 
tid til at finde en mulig kandidat enten i 
egne rækker eller i kredsen af medlemmer 
af foreningen Lev København.

På vores første møde i marts blev vi endvi-
dere enige om at arbejde med det, vi kaldte 
et dynamisk og aktivt årshjul, hvor vi ville 
vælge nogle indsatsområder, som var ak-
tuelle og af væsentlig betydning for vores 
målgruppe. Som eksempel kunne nævnes 
bostederne i kommunen, hvor besparelses-
kniven har været brugt effektivt i MANGE 
år, så navnet Bosteder snart skal skiftes 
ud med Opholdssteder!

Her har vi også stor berøringsflade med 
Handicap Aktivisterne, og på generalfor-
samlingen blev det derfor også besluttet, 
at der skulle være et større formelt sam-
arbejde mellem de to grupper. Vi afholder 

et første møde i løbet af maj måned for at 
formalisere samarbejdet og indsatsen på 
bl.a. hele boligområdet.

På et budgetmøde i august 2021 mellem 
bl.a. Handicaprådet og Socialudvalget i 
Københavns Kommune blev det fortalt, 
at kommunen ville afsætte yderligere 50 
millioner til  Socialområdet, som også ville 
kunne komme mennesker med et handicap 
til gode. I første omgang ville det f.eks. 
betyde mellem 1-2 flere fastansatte pæ-
dagoger på bostederne i København. Da 
så udmeldingen af midlerne blev kendt i 
begyndelsen af 2022, var det svært for 
ikke at sige umuligt at genkende, at det 
skulle betyde en forbedring af forholdene 
på bostederne.

Per Jonasson, som er vores nye mand i 
Handicaprådet, har aktivt forsøgt at finde 
ud af, hvorfor det er endt sådan.

På et møde i begyndelsen af maj mellem 
Handicaprådet og den nye Socialborgme-
ster vil Per forsøge at få afklaret, hvad der 
er sket siden august 2021 med de lovede 
forbedringer på bostedsområdet.

Jeg vil sluttelig komme med positiv melding 
om Københavns Kommune. Det drejer sig 
om KLAP-job, som er et tilbud til mennesker 
med et udviklingshandicap, der kan få sig 
et beskyttet job på det ordinære arbejds-
marked. I mange år har landets hovedstad 
stort set ikke haft denne type jobs, men 
ved opgørelse af nye KLAP-jobs i 2021 lå 
København på en flot andenplads over flest 
nye KLAP-jobs og havde bl.a. distanceret 
de andre store byer i Danmark. En rigtig 
dejlig nyhed at afrunde denne leder med.
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Tilstedeværende fra bestyrelsen: Steen 
Stavngaard, Per Jonasson, Charlotte Pepke, 
Emilie Skyum-Jensen, Gert Thomsen, Gitte 
Svarre Larsen, Egon Pedersen, Eva Gjøe.

Lokation: Horsebakken 19, 2400 Køben-
havn (UiU)

1. Valg af dirigent og valg af referent: Diri-
gent: Jørn. Referent: Emilie Skyum-Jensen.

2. Bestyrelsens beretning: – se bilag 1. 
Spørgsmål/tilføjelser til bestyrelsens be-
retning: Der spørges til, hvorvidt Steen 
ved, hvor de andre Handicaporganisationer, 
der også har til huse i Handicaporganisa-
tionernes Hus i Høje-Taastrup, får deres 
penge fra, siden de har råd til huslejen, 
mens Lev må rykke ud i nye lokaler. Steen 
fortæller, at han ikke ved det og ikke har 
spurgt, men at han tror, at det har noget 
at gøre med, at Landsforeningen Lev har 
mange ansatte. Også flere end mange af 
de andre Handicaporganisationer. Men han 
vil tage ideen til sig, og høre de andre Han-
dicaporganisationer, hvordan de formår at 
finansiere huslejen.
Der spørges til ejendommen på Amagerbro-
gade, om den ikke har været lejet ud. Steen 
fortæller, at butikken har været lejet ud to 
gange. Herunder blev den kortvarigt lejet ud 
i forbindelse med, at der skulle anlægges 
fibernet på en stor del af Amagerbrogade, 
hvor butikken blev brugt til opbevaring 
af ledninger i et halvt års tid. Herudover 
blev den lejet ud i to måneder til Enheds-
listen i forbindelse med kommunalvalget 
i København.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab: 
Eva fortæller, at regnskabet er nogenlunde 
det samme som de andre år. Lev Køben-
havn har haft et underskud siden 2017 
eller 2018. Dette har blandt andet noget 
med ejendommen på Amagerbrogade at 
gøre. For at have råd til at beholde ejen-
dommen, solgte Lev København derfor i år 
obligationer, som de herefter videregav til 
Landsforeningen Lev.
Regnskabet godkendes.

4. Vedtagelse af årshjul: Bestyrelsen har 
ikke nået at udarbejde et årshjul. Charlotte 
fortæller, at bestyrelsen gerne vil have et 
revideret årshjul, hvor bestyrelsens fokus-
områder fremover kan komme på. Herunder 
for eksempel fokus på pårørenderåd, og 
fastholdelse af medarbejdere på botilbud.

5. Behandling af indkommende forslag
1. Forslag fra Handicapaktivisterne – på-
rørenderåd i samarbejde med Lev: Forslag 
om pårørenderåd og borgernes hverdag - af: 
Hanne Berner, Birte Lynghøj og Danielle 
Prõschold.
Birte fortæller om Handicapaktivisterne, 
der udsprang i 2016 under et pårørende-
samarbejdsprojekt, der senere kom til at 
hedde Handicapaktivisterne. Handicap-
aktivisterne mødes én gang månedligt, hvor 
dem der kan deltager. Handicapaktivisterne 
har især haft fokus på demonstrationer 
mod Københavns Kommunes kvalitets-
standarder i 2019. Demonstrationer der 
endte med, at kvalitetsstandarderne blev 
trukket tilbage. Handicapaktivisterne vil 

Lev generalforsamling i Københavns 
Kommunekreds d. 23. februar 2022
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især have fokus på møder med de nyvalgte 
politikere i socialudvalget, hvor der er kom-
met mange nye.
Handicapaktivisterne foreslår et samar-
bejde med Lev omkring pårørenderåd. Dette 
da begge arbejder for et godt liv for men-
nesker med udviklingshandicap. Fra 2009 
og 5 år frem var der en pårørendepolitik 
på botilbuddene, som betød, at der kunne 
oprettes pårørenderåd, men denne politik 
blev uden varsel droppet i 2015.
Tidligere var politikken, at hvis to pårørende 
på et botilbud ønskede at oprette et på-
rørenderåd, så skulle det oprettes, uanset 
hvad ledelsen for eksempel måtte mene. 
For eksempel har et problem omkring på-
rørendesamarbejdet været, at botilbuddene 
ønskede at lægge pårørenderåd sammen 
mellem flere botilbud, hvilket mindsker 
motivationen hos de pårørende, der i ste-
det ønsker pårørenderåd på hvert enkelt 
botilbud.
Handicapaktivisterne foreslår derfor et nyt 
samarbejde mellem Lev og Handicapakti-
visterne om pårørenderåd på Københavns 
botilbud, hvor de to forener deres kræfter. 
Lev København vil meget gerne deltage, og 
synes det er et rigtigt godt forslag.
Men det kræver at samarbejdet organiseres 
i en bestemt ramme i forhold til, hvordan 
samarbejdet skal foregå i praksis. Dette vil 
Handicapaktivisterne og Lev aftale frem-
adrettet. Forslaget godkendes.

6. Valg af formand og
bestyrelsesrepræsentanter:
a) Kredsbestyrelsesformand: Vibeke Jessen, 
genopstiller ikke.

Bestyrelsen har ikke et forslag til en ny 
formand på nuværende tidspunkt. Steen 
har snakket med Landsforeningen omkring 
dette. Planen er på nuværende tidspunkt, 

at bestyrelsen vil arbejde videre med en 
plan for formandskab og vende tilbage og 
herefter evt. indkalde til en ny generalfor-
samling. Steen har prøvet at ringe rundt og 
høre forskellige, om de kunne være inte-
resserede, men det har ikke været muligt 
at finde en ny formand. Landsforeningen 
godkender en kollektiv ledelse, hvor for-
mandskabsopgaverne bliver delt ligeligt 
ud mellem bestyrelsesmedlemmerne. Der 
foreslås for eksempel indkaldelse til et on-
line møde, når Lev-bestyrelsen har fundet 
en løsning.

b) Bestyrelsesrepræsentanter: - Steen 
Stavngaard genopstiller - Gitte Svare Lar-
sen genopstiller - Per Jonasson genopstiller 
- Egon Pedersen genopstiller - Charlotte 
Pepke genopstiller - Gert Thomsen gen-
opstiller - Eva Gjøe genopstiller - Emilie 
Skyum-Jensen genopstiller ikke - Hanne 
Berner vil gerne opstille og vælges ind.

c) Suppleanter: Ingen opstiller.

d) Revisor: Jørn er revisor og genopstiller.

7) Eventuelt: Problematik omkring ledsa-
gelse ved indlæggelse på hospitaler. Be-
kymring omkring hvis den pårørende ikke 
kan indlægges sammen med den voksne 
med udviklingshandicap. Det er hospita-
lerne selv, der skal vurdere, hvorvidt der 
skal indlægges én person sammen med 
den pågældende med udviklingshandicap. 
Erfaringen er, at hospitalerne gerne vil have 
én medindlagt. Der efterlyses en handleplan 
på botilbuddene for dette i tilfælde af, at 
den pårørende ikke kan medindlægges. Der 
findes en officiel grundaftale omkring dette 
(se nedenstående link), medarbejderne kan 
blive betalt, når de medindlægges. Det fore-



L E V  K Ø B E N H A V N S  K O M M U N E K R E D S    W W W . L E V K K . D K 15

slås, at dette tages op med Landsforenin-
gen Lev’s sundhedsråd. Herudover foreslås 
det ligeledes, at problematikken kan tages 
op på møderne mellem Lev København og 
Jan Quist (Chef - Borgercenter Handicap). 
Der snakkes også om, at det er lederne på 
botilbuddene og/eller centerlederne, der 
skal tages fat i, det er ikke medarbejderne. 
Heller ikke nødvendigvis det enkelte botil-
bud. Både Lev København og handicapakti-
visterne vil gerne tage det op på møderne 
med Jan Quist. Der snakkes også om, at 
der kan skrives et indlæg omkring proble-
matikken i Lev-bladet. Det er en generel 
problematik med ledsagelse også til andre 
aftaler såsom læge eller tandlæge.

Link til grundaftalen: 
www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerkto-
ejskasse/Documents/Grundaftale%20mel-
lem%20hospitalerne%20i%20Region%20
Hovedstaden.pdf

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2020-2022:
Vi har i perioden afholdt 10 bestyrelses-
møder, hvoraf nogle har været digitale (på 
Teams) mens de fleste trods alt har været 
fysiske møder.
Man kunne egentlig godt lave en beretning, 
der sagde corona – corona – corona.
Fordi pandemien i den grad har påvirket 
arbejdet i bestyrelsen, der efter valget i 
2020 bestod af 4 helt nye medlemmer samt 
5 personer fra den tidligere bestyrelse.

Det har betydet aflysning/flytning af plan-
lagte møder og gjort arbejdet ret så van-
skeligt.

1. a) Budgetter, nedskæringer
på bolig- og dagtilbud
Igen har nedskæringerne desværre været
på banen. Ved udmeldingen af budgettet

fra kommunen har bostederne atter skullet 
spare, så vi har måttet skrive til politikerne, 
at nu var man altså nået helt ind til benet, 
så der efterhånden ikke var megen mulig-
hed for et værdigt liv, når man boede på et
bosted! Også i Handicaprådet har vi forsøgt 
at gøre det politiske niveau opmærksom 
på konsekvenserne af deres økonomiske 
beslutninger.

b) Pandemien
Da Danmark lukkede ned i marts 2020 si-
destillede man plejehjem og bosteder, fordi
man i begge tilfælde havde sårbare borgere.
Da Danmark så gik den anden vej og luk-
kede op igen og begyndte at vaccinere, så
var borgerne på bostederne pludselig ikke
sårbare længere; de skulle nemlig nu plud-
selig vaccineres efter deres fysiske alder.
Vi skrev til både sundhedsborgmesteren
og socialborgmesteren om den urimelige
forskelsbehandling ved op- og nedluk-
ning af samfundet. Socialborgmesteren
svarede lynhurtigt at det ikke var hendes
bord, mens vi aldrig hørte fra den anden
borgmester trods en rykker!

c) Omstillingsplanen
En ny plan for bl.a. bosteder blev i perioden
vedtaget af Socialforvaltningen. Vi følte, at
denne plan ”lugtede” meget af de forhadte
”kvalitetsstandarter”, der tidligere var ble-
vet trukket tilbage på baggrund af store
demonstrationer på Rådhuspladsen arran-
geret af Handicapaktivisterne. Vi prøvede at
gøre det politiske niveau opmærksom på,
at denne nye plan bestemt ikke var vores
kop te. Det der var behov for på bostederne,
var en forbedring ikke en ny nedskæring.
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d) Budgetforbedring i 2022?
I forbindelse med vedtagelsen af budget 
2022 blev der i august måned 2021 af So-
cialborgmesteren foreslået et løft på 50 
millioner kroner til socialområdet.
Jeg deltog i mødet, hvor jeg på Handicap-
rådets vegne roste forslaget for at stoppe 
nedskæringspolitikken på området. Det 
skulle betyde 1-2 nye medarbejdere på bo-
stederne i gennemsnit. Her i februar måned 
2022 er det stadig uklart, hvordan/om løftet 
af området bliver en realitet. Vi følger i 
hvert fald situationen nøje.

e) Coronasituationen igen
Bestyrelsen havde planlagt et heldagsmøde, 
hvor vi ville prøve at se på, hvilke områder 
vi ville satse på at prioritere i vores ar-
bejde; MEN trods flere forsøg på at finde 
en dato lykkedes det aldrig at gennemføre 
et sådant møde.

2. Samarbejde med andre
a) Handicapaktivisterne
Landsforeningen Lev arrangerede et møde 
mellem repræsentanter fra Lev København 
og gruppen af Handicapaktivister. Baggrun-
den var, at begge parter arbejder for den 
samme målgruppe. Senere på generalfor-
samlingens dagsorden er der et forslag for 
et mere formaliseret samarbejde mellem de
to parter.

b) Vi har i bestyrelsen (Vibeke og underteg-
nede) holdt nogle møder (ca. hvert halve 
år) med borgercenterchef Jan Quist for at 
holde ham orienteret om, hvad vi mente 
var væsentligt for os. Disse møder vil vi 
fortsætte med i den kommende bestyrelse.

c) Vi har i perioden flere gange sendt breve/
mails til det politiske niveau på Rådhu-
set om konkrete politiske emner, der be-

kymrede os, specielt om nedskæringer 
og forskelsbehandling (i forbindelse med 
pandemien).

3. Ejendommen Amagerbrogade 212B
Vi ejer en ejendom, som består af to lej-
ligheder og en butik. Butikken blev indtil 
for tre-fire år siden udlejet til Københavns 
Kommune, som drev en Café Tusindfryd der.
Siden kommunen opsagde lejemålet, har 
vi i bestyrelsen forgæves forsøgt at udleje 
butikken. I slutningen af 2021 måtte vi 
erkende, at vi ikke selv kunne finde en 
lejer til butikken, heller ikke selv om vi 
forsøgte at få hjælp fra LandsLev. Så nu 
har vi sat en mægler på opgaven, som vi 
håber snart vil blive løst. Den ene lejer har 
opsagt lejemålet pr. 31/1 2022. Så også den 
opgave skal gerne løses hurtigt.

4. Landsforeningen Lev
Vores moderforening Lev har fået en ny 
ledelsesstruktur.
Fra en Hovedbestyrelse på 28 medlemmer 
og herudaf et Forretningsudvalg på fem 
medlemmer er der fra november 2020 en 
bestyrelse på 19 medlemmer og intet for-
retningsudvalg.
Bestyrelsen består af tre medlemmer fra 
hver region (i alt 15 medlemmer), to med-
lemmer fra de tilknyttede foreninger, ét 
medlem fra ULF (Udviklingshæmmedes 
Landsforbund) samt den valgte Landsfor-
mand.
Jeg blev valgt for 4 år i region Hovedstaden 
som en af de tre medlemmer.
Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert 
andet år (næste gang november 2022), hvor 
halvdelen af bestyrelsen er på valg. En an-
den nyhed var, at vi ville opprioritere brugen 
af udvalg og arbejdsgrupper, som kunne 
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være kortvarige eller sidde hele perioden,
helt afhængig af opgavens karakter.
Jeg sidder i to af disse udvalg. I økonomi- og 
ejendomsudvalget skal vi forsøge at komme 
med forslag til en forbedring af foreningens 
økonomi, som desværre har skrantet lidt 
på det sidste. I den forbindelse besluttede 
man på vores sidste bestyrelsesmøde at 
opsige kontrakten med Huset i Høje Tåstrup
med udgangen af kalenderåret for at spare 
en lille million på sigt.
Vi har i de senere år solgt en del af vores 
ejendomme og skal således finde nye ind-
tægtskilder til at finansiere foreningens 
drift.
Jeg sidder også i foreningen Boligudvalg, 
som skal forsøge at lave en mere aktiv 
boligpolitik, hvor både den fysiske bolig 
men også klart livet på et bosted skal op-
prioriteres. Dette sidste udvalg skal forsøge 
at gøre arbejdet færdigt i løbet af 2022.

5. Repræsentanter i bestyrelser
Vi har i perioden heldigvis kunne trække
på mange personer til at sidde i forskellige
bestyrelser: Danielle Pröschold har siddet i
bestyrelsen på UiU, Ejvind Wilms har siddet
i Centerrådet for Borgercenter Handicap,
Undertegnede har siddet i Handicaprådet,
Gert Thomsen har siddet i Idrætsskolens
bestyrelse, Undertegnede har siddet i be-
styrelsen for SUKA, Gitte Svarre Larsen
har siddet i bestyrelsen for dagklub Lavuk
Stjernen, Birgit Andersen har siddet i be-
styrelsen for dagtilbuddet på Lærkevej, Per
Jonasson har siddet i bestyrelsen for Lavuk.
Desuden har vi mange personer, der har
siddet i pårørenderåd på boligområdet og
dagtilbudsområdet.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen til 
alle disse personer.

På vegne af bestyrelsen
Steen Stavngaard

 Det blev undertegnede, der lavede beret-
ningen, da formanden Vibeke var sygemeldt 
med corona i forbindelsen med generalfor-
samlingen.
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Steen Stavngaard 

Farvel:
Vibeke Jessen sagde farvel efter én periode i 
bestyrelsen som formand. Jeg talte allerede 
med Vibeke om bestyrelsesarbejdet i Lev for 
nogle år siden, da hun var leder af SUKA, 
og jeg var formand for bestyrelsen i SUKA. 
Vibeke var meget opsat på, at et menneske 
med udviklingshandicap også var et menneske 
med behov og ønsker om et godt og værdigt 
liv ligesom alle andre mennesker. Hun havde 
i sit arbejdsliv været meget tæt på målgrup-
pen, men ønskede at bruge sin viden og store 
erfaring på at arbejde for dette synspunkt 
i Lev-sammenhæng. Da Vibeke blev valgt i 
2020, gjorde hun opmærksom på, at hun via 
sit arbejde som leder af dagtilbuddet CAP-
TUM kunne komme i en loyalitetskonflikt i 
forhold til at være formand i Lev København 
og ansat som leder i Københavns Kommune. 
Generalforsamlingen valgte med denne viden 
alligevel Vibeke som ny formand.

Det har været en meget svær periode som 
ny formand med coronaen som makker; men 
jeg synes alligevel, at du nåede at markere 
dig fint i bestyrelsen med din store viden 
på området. At du så oveni i efteråret 2021 
blev ramt af sygdom gjorde bestemt ikke 
din formandsperiode nemmere. Du var ramt 
af corona, da vi afholdt generalforsamling i 
februar, men jeg vil da her på bestyrelsens 

vegne sige dig en stor tak for din indsats, og 
jeg ved, at vi stadig kan trække på din store 
viden om området i den kommende tid!  

Emilie Skyum-Jensen sagde ligeledes farvel 
efter en periode i bestyrelsen. Der var rigtigt 
mange i Lev-sammenhæng, der var virkelig 
misundelige på os i Lev København, da vi fik 
dig ind i bestyrelsen i København. Du var en 
ung, aktiv, kvindelig studerende i 20’erne, 
der i en periode havde været aktiv i lands-
Lev sammenhæng i forbindelse med arbejdet 
”frivillighed”.

Jeg fik et hint af personer i Landsforeningen, 
at du bestemt måtte være et potentielt be-
styrelsesemne i foreningen. Vi talte sammen 
i telefon, og du lod dig overbevise om, at 
du havde noget at tilføre arbejdet. På vores 
første møde i bestyrelsen sagde du hurtigt 
ja til at være sekretær. Og også det arbejde 
udførte du flot. Du blev desværre i efteråret 
2021 ramt af sygdom og måtte erkende, at du 
skulle passe på med at være med i så mange 
ting, som du var.

Og efter moden overvejelse valgte du at sige 
farvel til os i Lev København. Men vi vil meget 
gerne sige tak for dit ukuelige gåpåmod og 
håber, at du måske om nogle år igen vil få 
tid og kræfter til at fortsætte din indsats 
for de mennesker med udviklingshandicap, 
du sætter så meget pris på.
Tak for en flot indsats i bestyrelsen.

Goddag og farvel
En generalforsamling er også ofte tid til at sige tak og farvel til nogle, der 
forlader bestyrelsen samt goddag til nye medlemmer af bestyrelsen.
Der var 2 personer, vi måtte sige farvel til på generalforsamlingen.
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Nyt medlem:
Hanne Berner blev valgt ind i bestyrelsen. Hun 
har været medlem af Lev i en årrække og har 
længe gerne ville være aktiv i Lev.

De sidste 6 år har hun været pårørende re-
præsentant i Centerrådet for Center for Selv-
stændige Bosteder og Beskæftigelse (CSBB) 
og er aktiv pårørende i forhold til Københavns 
Kommune på bostederne i forhold til beskæf-
tigelses- og fritidstilbud.

I Lev-sammenhænge vil hun have fokus på, at:
• Borgerne har et godt hverdagsliv.

Steen Stavngaard 

Et tidligere bestyrelsesmedlem i Lev Kø-
benhavn Sven Milthers er død den 1. marts 
2022.
Sven blev valgt ind i bestyrelsen i februar 
2000 og sad i bestyrelsen indtil 2006. Sven 
var ikke pårørende til et menneske med 
udviklingshandicap; men blev via sit ar-
bejde som medlem af Borgerrepræsenta-
tionen (BR) i København for SF og diverse 
bestyrelser indenfor handicapområdet me-
get interesseret i vores arbejde i Lev. Han 
stillede derfor op til valget i 2000 og blev 
valgt ind i bestyrelsen. Det var en periode 
i Lev, hvor vi via Sven kom ret tæt på be-
slutningsprocesserne i BR, og hvor Sven 
kunne bringe Levs synspunkter på banen 
ved de politiske debatter i BR.

På sit første repræsentantskabsmøde i 
november 2000 trådte Sven virkelig i ka-
rakter. Dirigenten (som var jurist !!) ville 
have repræsentantskabet til at sætte nogle 

• Pårørende bliver set som en ressource af 
Københavns Kommune (pårørendepolitik).

• Hvordan hun som pårørende kan under-
støtte, at medarbejderne fastholdes.

Hanne er uddannet sygeplejerske og har mest 
arbejdet med uddannelse af sygeplejersker og 
sundhedspersonale i Københavns Kommune 
og er nu gået på pension. Hanne er gift og 
bor i Vanløse, og de har tilsammen 4 voksne 
børn og 3 børnebørn.

vedtægter i foreningen ud af spil ved en 
afstemning i salen. Sven bad om ordet og 
sagde, at selv et repræsentantskab kan 
IKKE under nogen omstændigheder tilside-
sætte en forenings vedtægter. Dirigenten 
måtte bøje sig og følge reglerne.

Sven var et meget dejligt menneske at ar-
bejde sammen med i bestyrelsen.

Hans store viden og altid rolige måde at 
argumentere på gjorde, at han lykkedes 
med at overbevise mange mennesker om 
sine synspunkter.

I sommeren 2006 kom Sven ud for en blod-
prop, der lammede ham i hele kroppen. 
Sven overlevede, og trods sit store handi-
cap lykkedes det alligevel Sven at deltage 
i politiske debatter og kæmpe videre for 
sine holdninger. Der skal lyde en stor tak 
for din indsats for vores målgruppe.

Æret være dit minde.

Mindeord: Sven Milthers (1945 – 2022)



Wivi Mortensen Pedersen 

Jeg er mor til en søn på 51 år, som indenfor de sidste 
3 år har været akut indlagt 4 gange – alt fra 1 dag 
til 6 dage – og sidste gang i september måned 2021 
med en mindre blodprop i hjernen. Min søn har et 
udviklingshandicap, epilepsi og autisme og har et 
stort behov for rutiner, struktur og forudsigelighed 
i hans hverdag.

De gange, han er blevet indlagt, er han blevet fulgt 
af personale fra hans bosted, som kender ham godt, 
og som er blevet hos ham, indtil jeg er kommet 
frem til hospitalet. Hver gang har jeg bedt om at 
blive indlagt sammen med min søn, og dette er 
blevet imødekommet.

Jeg kender min søns livshistorie, og en hospitalsind-
læggelse kan være en voldsom og utryg oplevelse 
med angst for diverse undersøgelser, hvor jeg kan 
være med og gentagne gange forklare ham, hvorfor 
han eksempelvis skal have en slange ned i halsen 
– har aldrig set ham før så angst og med rystende
hænder – og han har prøvet en del og været sej.

Min søn kan fremstå at være mere velfungerende, 
end han er. Ved selvsyn har jeg ved disse indlæg-
gelser set, at hospitalspersonalet ved den mang-
lende tid til forklaring kan skabe misforståelser, da 
de tror, han forstår, fordi han siger ”ja, ja….”  Det 
er derfor særdeles nødvendigt, at han hele tiden 
(døgnet rundt) har en ved sin side, som kan støtte 
ham og være med til at give den bedst mulige 
tryghed i sådan en situation. Derudover er min 
tilstedeværelse også til stor hjælp for hospitalets 
travle personale ved at kunne give min søn den 
personlige pleje og hjælp – bad, barbering, tand-
børstning, hente mad m.v.

Ved et pårørenderådsmøde på min søns bosted 
spurgte jeg til, hvad bostedet gør, hvis en pårørende 
ikke har mulighed for at være indlagt sammen 
med en beboer?

Hertil var svaret fra ledelsen, at det må hospitalet 
tage sig af, da det er dem, der skal betale, hvis de 
finder det nødvendigt med en ledsager. Og bostedet 
har ikke dækning af personale, hvis de skal indlæg-

ges med en syg beboer. Jeg blev både målløs, ked 
af det og vred, da jeg synes, der var manglende 
forståelse. For selvfølgelig ER det nødvendigt med 
en ledsager, og bostedet er deres HJEM. …… Som 
eksempel nævnte jeg yderligere, at hospitalets 
travle personale ikke vil se, hvis min søn får et 
epileptisk anfald på toilettet og falder.

Mit næste spørgsmål var, at bostedet må kunne 
søge om midler til ekstra pædagogisk personale, da 
det er en uforudset hændelse.  Fra bostedets side 
blev der ikke taget initiativ til at undersøge dette.

Efter min søns sidste indlæggelse har det forstær-
ket nogle tanker hos mig:  Jeg bliver ikke yngre (er 
75 år) -  kan jeg føle mig tryg ved at holde ferie og 
rejse ud af landet?          

Ved at kontakte Levs altid hjælpsomme Rådgivning 
og fortælle om min bekymring, og om de kunne 
hjælpe med noget, viser det sig, at der den 18. 
december 2020 er indgået en:

”Grundaftale mellem hospitalerne i Region Hoved-
staden og kommunerne i regionen om finansiering 
af ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehand-
ling”. Her beskrives processen og ansvaret.

I den står der om baggrund og formål, bl.a.: ”At 
aftalen skal sørge for, at borgere med nedsat fysisk 
og psykisk funktionsnedsættelse får den nødven-
dige personlige hjælp og støtte til ledsagelse i f.m. 
behandling på hospitalet.”  Under målgruppen står 
der bl.a.:” Aftalen gælder alene i de tilfælde, hvor 
der ikke er nogen pårørende, der kan ledsage og 
give den nødvendige hjælp og støtte.”

Denne aftale bør ALLE bosteder blive bekendt med 
og efterfølgende lave en handleplan, som ligger 
klar ved en beboers indlæggelse. De pårørende skal 
orienteres om planen.

Både Lev København og Handicapaktivisterne bør 
tage sagen op.

For jeg kan ikke være ene med den bekymring?

Endnu en bekymring er vokset sig stor i mig
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