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udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

Ja,
- jeg skal nok
ta’ den arbejdsprøvning!

Leder

Siden sidst, har der været afholdt Landsmøde i
Vejle. Der var ikke de store ting på dagsordnen.
Det blev til genvalg af undertegnede for to år.Jeg
vil her benytte lejligheden til at takke for den
store tillid.
Efter afholdelsen af selve Landsmødet, fortsatte
vi med temadag,som handlede om udveksling af
erfaringer Lokalforeningerne imellem.
Landsforeningens evaluering af den lovgivning
der er på Vores område med forslag til f.eks. en
bedre sagsbehandling, forventes færdig omkring
starten af juli måned,hvorefter den vil blive sendt
ud til Lokalforeningernes bestyrelser til høring.
Landsforeningens mærkesager arbejdes der til
stadighed på.
Landsforeningen har indbudt de Fleksjobbere
som der er en del af ude i Lokalforeningerne til et
møde,med det formål,at få sat fokus på deres behov som medlemmer og evt. lave et Fleksudvalg
som skal rådgive Landsbestyrelsen.
I forbindelse med udpegningen af Handicapråd
i de nye kommuner, har Landsforeningen konstateret at , vi ofte bliver betragtet som en mere
eller mindre selskabelig forening, hvilket vi også
er, da vi jo forsøger at lave forskellelige sociale tiltag, men Vi mener at Vi i bund og grund er en

handicapforening,da alle Vores medlemmer lider
af et eller flere handicaps og dermed mener Vi at
Vi bør være repræsenteret i Handicaprådene.
Landsforeningen oplever en stor stigning i antallet af henvendelser fra syge og handicappede
borgere , som bliver sendt i arbejdsprøvning selv
om der foreligger udtalelser fra speciallæger om
at de ikke kan klare et sådant forløb. Hvis
Borgeren bliver syg i afprøvningsforløbet, vil udtalelsen fra arbejdsprøvningen ofte være at
Borgeren ikke har kunnet vurderes på den korte
tid Borgeren har været i arbejdsprøvningen, også
selv om det kun har drejet sig om en til to uger ud
af 12.
Kommunernes løsning på dette er at sende
Borgeren ud i en ny arbejdsprøvning,med det resultat at Borgerens sygdom bliver forværret med
et større medicin og læge/sygehus forbrug til
følge.
Beskæftigelsesministeren siger at det handler
om at fjerne barrierer,men er ovennævnte ikke at
lave flere barrierer?
I ØNSKES ALLE EN GOD SOMMER.
Carl-Erik Nielsen
Landsformand
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Del. 3:

En indre sejr
- og en ydre smerte
Flere hundrede borgere på Lolland-Falster får hvert år et nyt knæ eller
en ny hofte. Folketidende har i to måneder fulgt Henrik Hjorth, som har
fået et nyt knæ. Her fortsætter historien om dagene efter operationen.
tekst Lars Hovgaard

han støtter på det ny-opererede knæ. En indre sejr og en
ydre smerte.
- Uhuuuuu, det gør altså ondt,
det her. Men jeg skal vel igennem det …

Torsdag middag. Præcis et døgn efter operationen.
- Det gjorde ondt i knæet i aftes og i nat. Jeg har ikke sovet
voldsomt meget i nat. Jeg fik lidt ketogan til at holde smerterne nede med, fortæller Henrik.
Han har været oppe siden klokken 8. Her var det ud i bad og
derefter i "cpm-maskinen", som er en lille anordning, der
bevæger og masserer det ny-opererede knæ i en lind strøm.
- Fysioterapeuten Dorte var også inde og massere lidt på
benet. Hun virkede tilfreds, siger Henrik der virker knap så
tilfreds med hele situationen.
- Nogle gange har man bare en øv-dag, hvor det ikke føles
som om, at man kommer nogle vegne, siger sygeplejersken
Mona.
- Sådan en dag har jeg vist i dag, mener Henrik og kigger ud af
vinduet.
Men kort efter er freden slut.Toilettet kalder, og Henrik kommer op at sidde. Et godt greb i gangstativet "rulle-marie" - og
han er af sted. Fra sengen til toilettet. De første 10 meter, hvor
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Torsdag aften. Henrik er frustreret. Der er en stor hævning
yderst på skinnebenet.
- Det gør ondt, men det skal
det jo åbenbart gøre. Det er en
anden slags smerte, end den
jeg følte i knæet før operationen. Det må være operationssmerterne, siger Henrik og
fremtvinger et smil til sygeplejersken Vivi.
Hun kommer ind på stue 312
for at sikre, at cpm-maskinen
kører ordentligt.
- Det er ikke unormalt, at det
gør ondt i benet nu. Nogle ben
bliver helt blå af blodsamlinger, det er dit ben ikke, siger
Vivi beroligende efter et grundigt kig på benet.
Det er Henriks knæ, som i den sidste time har været i maskinen. Og ganske sagte kører den frem og tilbage for at ende i
en vinkel på omkring 45 procent.
- Ja, jeg kan godt mærke det, siger Henrik … og kigger væk.
Fredag middag.To døgn efter operationen.
- Det har altså været stygt i nat. Jeg har ikke sovet ret meget.
Det gør rigtig ondt i benet. Smerten flytter sig lidt rundt i
benet. En rigtig øv-dag, fortæller Henrik som netop er kommet
tilbage fra genoptræningsrummet.
Synet af en flaske chilensk vin får dog glimtet tilbage i øjnene.
- I aften skal vi have et glas vin. Jeg byder til hele stuen. Det
har vi fortjent. Og det er jo fredag …
Lørdag ved frokosttid.Tre døgn efter operationen.
Smilet er tilbage. Og det ikke kun fordi, at menuen står på
suppe, tarteletter med hønsekød, skinke og en lys pilsner.

Først og fremmest fordi smerterne i knæet er i aftagende.
- I går var det store "tudedag", hvor intet fungerede. I dag går
det meget bedre. Når jeg går, er jeg nede at støtte på benet og
lægge vægt på knæet. For lidt siden, da jeg sad ude på toilettet, kunne jeg holde benet i en 90 graders vinkel. Det var stort.
Jeg går da også lidt ture på gangen, men passer på ikke at
vælte. Søndag skal jeg for alvor i gang med at gå-træne,
fortæller Henrik.
At han samtidig har sovet tungt i nogle timer natten til lørdag,
har også givet ham håbet - og glimtet i øjet - tilbage igen.
- Og så betyder det også meget for mig, at der er en god kemi
blandt os alle fire her på stuen. Vi taler godt sammen - og det
gør, at dagene ikke bliver så lange, synes Henrik.
Fredag fik han også taget et røntgenbillede af knæet - og det
så godt ud. Men selv om lørdagen er lys, så er der lang vej
endnu for Henrik.
- Jeg bliver mere og mere positiv, men det er jo ikke sådan, at
jeg ikke har flere smerter. Men den konstante, skærende
smerte, som jeg har gået med i de sidste mange år, er væk.
Den er erstattet af en anden slags smerte, som ifølge lægerne
stammer fra operationen. Det forsvinder forhåbentlig snart.
Men jeg kan da stadig godt mærke, at jeg er til …
Søndag eftermiddag på sygehuset. Fire døgn efter operationen. Henrik sidder i sin stol og kigger ud af vinduet. Ud på
Guldborgsund.
- Smerterne er væk.Tilsyneladende væk må du hellere skrive i
en parentes. Men det strammer omkring knæet. Sådan en
operation er ikke for tøsedrenge, det har jeg da fundet ud af
… Men det går fremad - og et enkelt glas vin til frokosten
hjælper også. Jeg regner med at komme hjem onsdag, måske
tirsdag, måske allerede mandag, hvis ellers knæet ter sig, som
det skal, og jeg opfører mig ordentligt. Det er nok mest det
sidste, som kan blive et problem.

Jeg skal nok lære at gå igen
- Det tager tre måneder for dig at lære at gå igen …
Jens Christiansen kigger på Henrik Hjort.
Det er fredag 27. maj. Ni dage efter operationen.
Som praktiserende læge i Stubbekøbing Kommune var det
ham som oprindeligt indstillede Henrik til en knæ-operation og nu studerer han kirurgernes værk.
- Det er lidt hævet, men ellers ser det meget fint ud. Et godt
stykke arbejde, fastslår han i konsultationen i Lægehuset i
Stubbekøbing
Han fjerner stingene - eller hæfteklammerne er det nærmest.
De klippes hurtigt af, mens han småsludrer med sin patient.
- Der er så mange ting, jeg ikke kan. Græsset gror og gror, jeg
kan ikke komme ud og slå det. Det irriterer mig, siger Henrik.
- Det skal nok blive slået. Men husk at det tager tre måneder at
lære at gå på det nye knæ. Og det er vel egentlig ikke så
længe, når man tænker på, hvor lang tid det tager første gang,
man skal lære at gå, siger Jens Christiansen opmuntrende.
- Jeg skal nok lære at gå igen, svarer Henrik.
Den praktiserende læge udskriver noget smertestillende.
- Du vil garanteret kunne mærke, når smerten går over til at
blive en muren i knæet. Og så kan du trappe ned på det
smertestillende, siger Jens Christiansen.
Et tjek viser, at blodtrykket også er fint.
- Det kan godt være fordi, at de skærende smerter i knæet nu
er væk. Hvordan går det ellers, Henrik …
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Henrik har nu været hjemme igen i huset i Karleby i fire dage.
Benet er stift, og det er ikke så nemt at komme omkring.
- Jeg følger øvelserne herhjemme. Det går vel, som det skal,
men jeg har svært ved at forlige mig med, at det går så langsomt. Det er lidt svært at se på de helt lyse sider af livet lige nu
…
To uger efter operationen viser kalenderen 1. juni 2005.
Hjemme hos Henrik bliver græsset stadig højere. Hustruen
Anette slår lidt af det, men kan ikke nå det hele ved siden af sit
arbejde. Henrik sidder i køkkenet med kaffen.
- Det irriterer mig, at det hele gror til. Jeg hænger altså lidt
med klarinetten i dag. For en gangs skyld er jeg lidt pas på det
hele. Det går ikke rigtig godt. Jeg vil gerne snart ind og i gang
med genoptræningen i bassinet på sygehuset. Så snart
sårskorperne er væk, kan jeg komme i gang. Jeg har trænet
lidt herhjemme, men det går ikke rigtig fremad. Ham Niels, jeg
lå sammen med på stuen efter operationen, han kunne gå fra
stedet uden sine stokke, hvorfor kan jeg så ikke ...
Henrik humper rundt på sine krykker.
- Men jeg var jo også et særligt tilfælde - en atypisk operation
- så måske er det meget normalt, at det skal være så besværligt bagefter … Det klør i såret, det må vel betyde, at det
heler, som det skal.
Han humper hen til telefonen og ringer til sygehuset.
- Jeg vil gerne vide, hvornår jeg kan komme ind og begynde
genoptræningen, siger Henrik.
Han hænger på som nummer et i telefonkøen, bliver stillet
om, snakker lidt og lægger så røret på.
- De vil ringe tilbage …
Anna er kommet hjem til huset i Karleby. Det er søndag 19.
juni. Og den 17-årige datters begejstrede tale om sin netop
overståede eksamen fjerner sammen med de logrende hunde
Tilde og Line for en stund Henriks fokus fra det værkende
knæ.
- De gamle skærende smerter er væk. Nu er det andre smerter,
som kører rundt i knæet. Det er svært at forklare, hvordan det
føles.
Uden for er halvdelen af græsplænen slået. Det tog Henrik en
god times tid - med indlagte pauser. Nu nyder han sin formiddagskaffe omgivet af familien.
- Jeg går så meget, som jeg kan. Men jeg vil gerne snart i gang
med den rigtige genoptræning inde på sygehuset. Det er
også lidt for nemt at give op, når man går rundt alene herhjemme, mener Henrik.
Dagen efter ringer telefonen. Gode nyheder.
- Nu vil de se mig i bassinet. På fredag …

Det må jo også gerne være
lidt sjovt en gang imellem
Vandet er 34 grader varmt. Badebukserne er blå. Og Henrik
går hen til bassinets trappe uden stok.
- Det ser slet ikke så tosset ud, Henrik. Du kan bøje benet i en
90 graders vinkel. Det er helt, som det skal være.
Philippa Jones, der er fysioterapeut og speciale-ansvarlig i
bassinet, lader erfarent fingrene køre rundt på Henriks venstre
knæ nede i det varme vand.
Det er fredag 24. juni - og 43 dage efter at Henrik fik indopereret et kunstigt knæ.
- Der går som regel mellem fire og seks uger fra operationen
til patienten kommer i bassinet. I den mellemliggende tid skal
de træne derhjemme. Men ikke alle får gjort det. Derfor er det
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ikke unormalt, at patienterne kan bøje knæet og benet mere
lige efter operationen, end de kan her halvanden måned
senere. Det kan godt virke psykologisk nedbrydende for en
patient, men det er altså meget normalt. Derfor prøver vi også
at give dem en god oplevelse her i bassinet første gang, siger
Philippa Jones.
Men det er langt fra afslapning i det varme vand. Den ene
øvelse afløser den næste - alt sammen for at blødgøre arret
efter operationen og bevæge benet i koordinerede bevægelser. Også selve arret kontrollerer fysioterapeuten.
- Nogle gange kan arvævet godt sidde fast længere inde i
knæet. Det kan godt genere genoptræningen og give smerter. Umiddelbart føles Henriks ar fint nok, måske sidder der en
anelse væv fast. Det forsøger vi at massere væk, forklarer
Philippa Jones.
- Det er rigtig godt det her. Jeg er meget glad for, at jeg får
sådan en personlig instruktion. Det giver mig troen på, at
knæet kan blive godt igen. Havde jeg dog bare fået samme
behandling, da jeg blev opereret i knæet for 20 år siden, så
havde jeg måske slet ikke skullet gennemgå denne her operation, siger Henrik.
Dagens sidste øvelse består i at gå gennem det varme med en
korkplade under hver fod. Hvis ikke patienten støtter rigtigt på
begge fødder, så smutter korkpladerne op til overfladen.
Henriks plader forbliver på bassinets bund.
Derefter følger et par minutters afslappende massage ved en
af de store dyser, som pumper en bred vandstråle ud i ryggen
på patienten. Henriks øjne glider et kort sekund i.
- Sådan et bassin skulle man have derhjemme ...
Philippa smiler til patienten fra Karleby.
- Det må jo også gerne være lidt sjovt en gang imellem.
Tilbage på bassinkanten skal hun nu vurdere, hvordan Henriks
kommende genoptræning skal forløbe.
- Alle patienter med nye knæ og hofter skal fire gange i bassinet i løbet af de første 14 dage. Hver gang i en halv times tid. I
dag har jeg brugt meget tid på Henrik, fordi det var hans
første gang. Det er meget forskelligt fra patient til patient,
hvilke øvelser de skal igennem. De kommende gange i bassinet vil Henrik også i højere grad selv kunne træne. Derefter
fortsætter træningen "på land" i vores genoptræningsrum,
hvor vi har kondicykler og mange andre redskaber.
Umiddelbart vil jeg vurdere, at Henrik skal igennem et almindeligt genoptræningsforløb, men det vil de kommende gange
i bassinet endeligt afgøre, siger Philippa Jones.
Tilbage på parkeringspladsen foran sygehuset smider Henrik
krykkestokken ind i bagagerummet på sin bil og kører ud i
solskinnet.

Det kan godt gå hen
og blive en helt god sommer
Det er søndag 3. juli, og Henrik Hjorths græsplæne i Karleby er
slået - stort set uden pauser og brug af krykkestok.
Men så skal der også lige pustes ud under parasollen bagefter
med et glas vand.
- Det er dejligt at kunne komme i haven igen, siger Henrik og
mindes den første tid efter operationen midt i maj.
- Den gang var jeg altså ikke meget værd. Jeg følte ikke, at jeg
kom nogen vegne med det nye knæ. Men efter at jeg kom i
gang med en effektiv genoptræning, har jeg fået modet
tilbage. Det går fremad. Og jeg kan mere og mere - også uden
stok. (Fortsætter side 9)
førtidspensionisten 2/2006
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På afdeling 300 i Nykøbing husker afdelingssygeplejerske
Naja Troelsen ganske godt patienten Henrik Hjorth - også selv
om der er gået 52 dage siden knæ-operationen.
- Henrik Hjorth er ikke et "helt normalt forløb", forstået på den
måde, at han tidligere har været opereret i knæet og dermed
skulle have en lidt anderledes protese, end de fleste andre
patienter, siger Naja Troelsen.
Hun har været på afdeling 300 på sygehuset i Nykøbing i 12
år, og set mange knæ- og hoftepatienter rejse sig fra sengen
kort efter operationen.
- Patienter skal faktisk hurtigt op efter operationen. Helst
dagen efter. Det kommer bag på mange, men det er vigtigt for
at musklerne kan komme hurtigt i gang. Men der er også
forskel på hofter og knæ i forløbet efter operationen. Det er
mere smertefuldt at genoptræne et knæ - men også der er
der stor forskel på de enkelte patienter, fortæller Naja
Troelsen.
Sidste år fik 118 patienter et nyt knæ på sygehuset i Nykøbing,
mens 155 patienter fik en ny hofte. Langt de fleste patienter
var og er fra Lolland-Falster.
- En del har virkelig mange smerter og nogle kommer nærmest kravlende ind. Folk på Lolland-Falster er altså seje. De går
længere med smerterne end mange andre steder. Det må
være de gamle seje bonde-gener, som stadig hænger ved den
ældre generation.Til gengæld oplever de virkelig en befrielse
for smerter efter operationen, mener Naja Troelsen.
Man opererer dog langt fra alle, som ønsker det. I første om
gang skal en patient indstilles til operationen af sin egen
praktiserende læge. Derefter finder en "grovsortering" sted i
fælles-ambulatoriet på sygehuset.
Her vurderer en kirurg, om den enkelte patient skal videre til
en forundersøgelse - og derefter eventuelt en operation.Til
forundersøgelsen tages blodprøver, urinprøver og hjertekardiogram for at sikre, at patienten ikke har betændelse eller på
anden måde er væsentligt svækket.
Konstaterer man betændelse, så skal patienten behandles
med penicillin, før operation kan finde sted.
- Men når patienten er kommet igennem forundersøgelsen, så
hænger de fleste ved til selve
operationen. Frem til operationen
er det kun patienten selv, der kan
melde fra - og meget få gør det.
Det er vigtigt, at patienten selv er
afklaret med beslutningen om at
få foretaget en operation. Det siger
jeg til dem allerede ved forundersøgelsen. Og er der nogen, som
ombestemmer sig, så får de en
måned til at gå hjem og tænke lidt
over tingene. Først derefter tages
de ud af operationskøen.
Det fortæller læge Jørgen Koch og
skyller en sodavand ned i få slurke.
Endnu en netop overstået knæoperation giver tørst, men også en
koncentreret ro og et skarpt blik.
- Nogle patienter kræver nærmest
at få en garanti for, at operationen
vil gå godt. Men hvordan skal vi
kunne give den? Vi kan kun forholde os til vores egne statistikker -

og den viser rigtig mange vellykkede operationer, siger
Jørgen Koch.
- Vi har set mange folk, som er kommet nærmest kravlende
hertil i et smertehelvede. Og som efter få dage er gået herfra stort set uden smerter. Men der er aldrig nogen endelig
garanti for, at det ender sådan. Det er i sidste ende op til
patienten selv at tage beslutningen om, hvorvidt operationen
skal gennemføres eller ej, siger afdelingssygeplejerske Naja
Troelsen.
Jørgen Koch nikker:
- Der stilles ingen garantier. Det kan vi simpelthen ikke. Men vi
gør vores bedste.
- I det hele prøver vi meget at sætte patienten i centrum. Og
det kan vi gøre ved at skabe en tryghed og gensidig tillid
mellem patienten og personalet allerede fra den første dag på
sygehuset. På den måde bliver patienten ikke fremmedgjort og personalet får et andet forhold til patienten, siger Naja
Troelsen.
Hele forløbet omkring en knæ-operation på sygehuset i
Nykøbing er nedskrevet i et 13 siders program, som nøje
beskriver, hvordan patienten skal behandles under indlæggelsen på afdeling 300.
I manualen er flere tjeklister, og det er angivet, hvem der skal
gøre hvad og i hvilken situation.
- Det er alt sammen for at undgå fejl og misinformation. Vores
udgangspunkt er, at patienterne betragtes som raske mennesker med behov for et kunstigt knæ. Derfor er dialogen også
meget nødvendig, ligesom vi prøver at gøre patienterne til
aktive og medansvarlige samarbejdspartnere - og ikke kun
patienter i traditionel forstand. Jeg håber, at patienterne har
den samme oplevelse, når de forlader os, siger Naja Troelsen.
Tilbage i Karleby studerer Henrik Hjorth himlen:
- Det er pudsigt. De mange vejrskift, som vi havde først på
sommeren, gik direkte ind i knæet. Men når solen skinner, og
det er varmt, så opfører knæet sig helt fint. Men træningen af
knæet betyder nok også en hel del. Jeg tror godt, at det kan
gå hen og blive en helt god sommer ...
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På kant med

pensionsreglerne
ODENSE-SYNSPUNKT
ANNE JØRGENSEN

“Det må afklares, om Odense Kommunes praksis er ulovlig.”
Åbent brev til Tilsynet om Odense Kommunes praksis i behandling af pensionsansøgninger:
Der kan snart ikke tildeles flere pensioner i Odense Kommune.
Budgettet med kvoter på et vist antal tildelinger af pension er
snart opbrugt for 2006.
Det er den besked, nogle socialrådgivere i Odense Kommune
får fra ledelsen.
FØRST tænker man, at det kan da ikke passe. Socialrådgiverne
må have misforstået noget midt i deres travlhed.
Pensionslovgivningen gælder jo for alle hele året.
Så jeg spørger ind til det.
De forklarer, at når en borger henvender sig for at søge pension, så er socialrådgiverne instrueret i, at de skal behandle
ansøgningen på det foreliggende grundlag.
Det betyder i praksis at de giver anslag på at tilkende pension.
Dette sanktioneres af en leder. Herefter henvises borgeren til
Odense Kommunes egen revalideringsinstitution, REVA Aktiv, for nærmere afklaring, vel vidende at der er cirka et års
ventetid på at starte.
Fidusen for kommunen er så, at borgeren i mellemtiden kun
får udbetalt kontanthjælp, hvilket økonomisk er meget billigere for kommunen.
KOMMUNEN sparer mest. hvis det er folk på kontanthjælp,
der søger. Hvis det er folk på sygedagpenge, der søger, er der
ikke det samme økonomiske incitament, og man tilstræber en
hurtig sagsbehandling.
Hvis en borger henvender sig og siger, at de gerne vil have
afklaret både deres arbejdsmæssige, helbredsmæssige og
pensionsmæssige situation, er instruksen til socialrådgiverne,

at de ikke må give afslag på det foreliggende grundlag, men
skal gå i gang med at indhente de nødvendige oplysninger til
behandling af sagen.
Nu kender borgerne jo ikke dette kodeord a la: sesam, sesam
luk dig op, for at få en hurtig og effektiv sagsbehandling af
deres ansøgning.
MAN kan jo ikke afvise, at det rent fagligt kan være nødvendigt med henvisning til REVA - Aktiv. Derfor vil det være godt,
hvis Tilsynet vil gå ind og vurdere, om der er fagligt belæg for,
at folk henvises, og om der er mange ankesager, der ændrer
kommunens beslutninger.
Mange borgere, der søger pension, har ofte ikke kræfter til at
gå imod det offentlige systems afgørelser og anke et afslag.
EN GAMMEL hovedregel i det sociale arbejde siger, at man
ikke kan sætte regler under skøn. Kommunerne, der selv
træffer afgørelser om tilkendelse af pension, skal selvfølgelig
overholde lovgivningen, uanset hvordan deres eget budget
ser ud.
Socialrådgiverne vil gerne sikre borgernes retsstilling, overholde lovgivninger og hjælpe folk med at anke en afgørelse. De
bliver bare ret rystede over de politiske signaler om, at budgetterne skal overholdes. Det lægger sig som en dyne over
fagligheden. Det må afklares, om Odense Kommunes praksis
er ulovlig.
Anne Jørgensen er regionsformand i Dansk
Socialrådgiverforening Region Syd, Olaf Ryesgade 7 K,
Kolding.
SKER DETTE OGSÅ I ANDRE KOMMUNER??

Hvor er vores retssikkerhed
tekst Alvilda Nielsen

I vort forrige blad bragte vi en artikel med ovennævnte
overskrift, og vi lovede at fortælle om sagens videre forløb
i det blad, der udkom i februar 2006, men det lykkedes
desværre ikke, da der ikke var truffet nogen afgørelse på

dette tidspunkt. Det er der stadig ikke, så vi håber at
kunne vende tilbage i næste nummer. Dette i sig selv siger
jo en del om emnet.

førtidspensionisten 2/2006
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Vi burde helbredsmæssigt skånes..
Syg i landets kommuner
Vi burde helbredsmæssigt skånes
I stedet for at forhøres og hånes

Vi burde kunne anmelde det offentlige til politi,
I stedet for at udsættes, for kommunalt bureaukrati.

Vi burde beskyttes,
I stedet for at arbejdsprøves og flyttes.

Vi burde have juridisk beskyttelse,
I stedet for overlegen offentlig udnyttelse.

Vi burde fredes.
I stedet for at jages og ledes.

Vi burde værdigt behandles,
I stedet for systematisk psykisk, at forandres.

Vi burde aflastes,
I stedet for at belastes.

Vi burde helbredsmæssigt hjælpes til heling,
I stedet for hjælp til sjælelig deling.

Vi burde jobmæssigt støttes,
I stedet for på bistand, at forflyttes.

Man ku`få meget mere ud af OS,
Hvis man ellers ikke – helbredsmæssigt – ødelagde os.

Vi burde hjælpes til arbejd skaffes,
I stedet for økonomisk, at straffes.

Man ku`få meget mere ud af OS,
Hvis man ellers – økonomisk- turde give los.

Vi burde økonomisk fredes,
I stedet for konstant i afgrunden, at ledes.

At give er at få.
At nægte er at gå – uden at få.

Vi burde sagsmæssigt plejes,
I stedet for at syltes, svigtes og steges.

Vi burde have en anden behandling,
Men hvem i kommunerne
Evner og tør foranledige denne politiske forandring ??

Vi burde hjælpes af hjertet,
I stedet for at snydes og smertes.

Bestyrelsen i Nordjylland

Du er ikke rigtig syg hvis...
DU ER IKKE RIGTIG SYG HVIS .... du viser, at du også har det
godt ind imellem.
DU HAR IKKE RIGTIGT ONDT HVIS .... du viser for mange
tegn på livsglæde.
DU ER IKKE RIGTIG SYG HVIS .... du ikke er taknemmelig for
andres opmærksomhed og interesse for dine smerter / dine
problemer.
DU HAR IKKE RIGTIGT ONDT HVIS .... du afviser andres
"tusindvis af gode råd".
DU ER IKKE RIGTIG SYG HVIS .... du ikke for en hver pris
prøver alle tænkelige og utænkelige behandlingsformer som
bliver foreslået dig.
DU HAR IKKE RIGTIGT ONDT HVIS .... du afviser andres
tilbud om at gøre dette eller hint for dig. Også selvom du
mener du måske godt kan selv .

DU ER IKKE RIGTIG SYG HVIS .... du er skeptisk eller tvivlende overfor den behandling som tilbydes dig i behandlingssystemet.
DU HAR IKKE RIGTIGT ONDT HVIS .... smertestillende
medicin ikke virker.
DU ER IKKE RIGTIG SYG HVIS .... du "glemmer" at være "syg"
på den måde andre forventer du er syg på.
DU HAR IKKE RIGTIGT ONDT HVIS .... du viser, at du faktisk i
flere situationer an "føle dig ovenpå", og gennemskue andres
usikkerhed og uvidenhed. Så er du bare til besvær.
DU ER IKKE SYG NOK HVIS .... du ikke bliver i din sygerolle,
så man ved hvor an har dig.

Af Michael Linde
førtidspensionisten
Spastikeren · nr. 2 ·2/2006
2004
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Er det politisk hetz,
eller hvad er det lige der foregår?
Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 115.
Som oplyst i vores skrivelse af 9. marts 2006, behandlede
Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 27. marts 2006
Deres henvendelse vedrørende afslag på tilskud til
Foreningen for Førtidspensionister i Nordjylland.

Økonomifunktionen, Rolf Zeh Ekmann på tlf. 99232315, hvorefter der vil kunne formidles en aftale med undertegnede
udvalgsformand.
Med venlig hilsen

Social- og Sundhedsudvalget fastholder, at der gives afslag på
ansøgningen om tilskud fra Foreningen for
Førtidspensionister i Nordjylland.
Afslaget begrundes med, at Hjørring Kommune efter lovgivningen er forpligtet til, at oplyse og vejlede borgerne om
mulige klageadgange og procedure og herunder give hjælp
til udarbejdelse af klage – og det gør vi. Dette betyder, at
Hjørring Kommune yder den fornødne hjælp og hvis borgerne har behov for yderligere hjælp sker dette på eger initiativ
og regning.
Det er derudover Hjørring Kommunes mål med frivilligpolitikken, at der kan ydes støtte til frivilligt socialt arbejde, for så
vidt angår aktiviteter og opgaver som Hjørring Kommune ikke
selv løser.
Endelig er det en del af målsætningen i Frivilligpolitikken, at
der primært støttes initiativer der har hjemsted i, eller finder
sted i Hjørring Kommune samt at deltagere/modtagere
væsentligst er borgere i Hjørring Kommune.

Helmuth Zickert
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

I den anden ansøgning vi indsendte, oplyste vi ikke Hjørring
Kommune om rådgivning og andet der har relation til kommunen, men som I kan se hjalp det ikke på Kommunens
mening.
Lokalforeningen har medlemmer fra Hjørring Kommune.
Ligeledes søgte vi tilskud fra Sæby Kommune, Frivilligt Socialt
Arbejde, hvor lokalforeningen også har medlemmer fra og
derfra modtog vi i maj 2006 et tilskud.
Der noget der ikke helt stemmer, da alle vores møder, rådgivning samt andet foregår i FORSAMLINGSBYGNINGEN, som
ligger i Hjørring Kommune.
Med venlig hilsen
Foreningen for Førtidspensionister i Nordjylland

Afgørelsen kan ikke ankes, men De er velkommen til at rette
henvendelse til Social- og Sundhedsforvaltningen,

HJÆLP!
For at kunne udbygge vort netværk for nuværende og kommende førtidspensionister,
mangler vi kontaktpersoner over hele landet, så vi ad denne vej kan få oprettet flere
lokalforeninger.
Ring til os eller send en E-mail, så vi kan snakke om det.

førtidspensionisten 2/2006
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”Skilt” – og hvad så?
Ja så blev jeg alene pensionist igen, det er godt nok underligt,
men sådan blev den beslutning, min samlever og jeg tog pga.
loven om ægtefælleafhængighed.
Nu har han fået sig et lille kollegieværelse med fælles vand og
el-regning, fælles køkken, og fælles have. Småt men godt og
billigt.
Jeg har derimod fået flere ting.
Boligydelse på det samme beløb, som han skal betale i husleje
og forsikring, ja der er endda 132 kr. i overskud.
Så har jeg fået næsten 2000 kr. mere i pension.
Jeg har fået hjemmehjælp, og jeg har fået div. hjælpemidler.
Men bedst af alt ………. Jeg har fået mig en kæreste, og sådan
en har jeg ikke haft, siden jeg var 17 år.
Nu er vi ikke samlevende mere, nææ, - nu er vi kærester.
Det der er det allerbedste er, vi laver ikke nogen form for
socialbedrageri !

Det er nemlig sådan, at han arbejder om natten, og sover om
dagen i sit nye værelse. Så kommer han her, hen på eftermiddagen og lufter hund, og hvad han eller har lyst til, for så igen
at tage på arbejde ca. kl. 22.00
Der er ingen lov, der siger, at man ikke må overnatte ude, eller
have en overnattende gæst af og til, så det kører bare på
skinner.
Jeg vil efter d. 1. februar 2007 prøve at lave det endelige
regnestykke på, hvor meget der kunne spares af vores skattepenge, hvis loven om ægtefælleafhængighed blev ændret.
Selvfølgelig skal samlevende ikke have både i pose og sæk.
Jeg har fuld forståelse for, at man som pensionist ikke kan få
hjælp til tænder, briller og den slags, hvis man bor sammen
med en ikke pensionist. MEN vores pension skal stat og kommune, efter min mening, holde sig fra, da jeg ikke vil være
afhængig af en samlever.

På tur til København
Onsdag den 1. marts tog ca. 40 glade førtidspensionister og
fleksjobbere fra Lokalforeningen i Storstrøms Området, på en
dejlig bustur til København.
Først skulle vi en tur ind og se folketinget på Christiansborg
hvor vi blev vist rundt af folketingsmedlem Magnus Heunicke.
Vi fik endda lov til at komme ind af bagvejen så vi kunne se de
forskellige partiers gruppeværelser. Det var interessant at se
tinget fra den
side. Efter
denne rundvisning, gik turen
til finansministeriet hvor vi
blev vist rundt
af en meget
kompetent
arkitekt, som

fortalte os om arkitekturen omkring opførelsen af Christiansborg Slot, denne rundvisning og beretning var også uhyre
interessant og især med en så god fortæller.
Da vi var blevet mætte på oplysninger, trængte vi også til at
mætte os sådan rent kulinarisk, og vi drog videre med bussen
ind til Arbejdermuseet i Rømersgade. Her indtog vi i museets
hyggelige cafekælder, en let anretning med hvad der sig dertil
hører, og efter at vi havde hvilt bentøjet lidt, oven på en god
kop kaffe til afslutning, gik vi op på museet hvor folk så selv
frit kunne gå rundt og nyde de mange indtryk fra gamle dage
som museet rummer. Efterfølgende drog vi atter med bussen
mod Næstved.
Der var bred enighed fra alle de deltagende, at det havde
været en rigtig god dag, og vi glæder os til der bliver lavet et
lignende arrangement igen.
Steen Sepstrup

førtidspensionisten 2/2006
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Førtidspensionssatser for 2006
“Gamle” regler efter loven fra før 01.01.2003

Grundbeløb

Alm. førtidspension

Forh.alm førtidspens.

Mellemste førtidspens.

Højeste førtidspens.

kr. 4.836

kr. 4.836

kr. 4.836

kr. 4.836

Pensionstillæg
gift/samlevende

kr. 2.273

kr. 2.273

kr. 2.273

kr. 2.273

reelt enlige

kr. 4.868

kr. 4.868

kr. 4.868

kr. 4.868

kr. 2.352 #)*)

kr. 2.352 #)*)

Førtidsbeløb

kr. 1.230 #)*)

Invaliditetsbeløb
Tillægsydelse ¤)

kr. 2.352 #)*)¤)

kr. 1.122 #)*)¤)

Erhvervsudygtighedsbeløb

kr. 3.247 *)

Pension i alt:
gift/samlevende

kr. 9.461

kr. 9.461

kr. 9.461

kr. 12.708

reelt enlige

kr.12.056

kr.12.056

kr.12.056

kr. 15.303

#) Skattefrit, *) Uafhængig af anden indtægt, ?) Gælder fra 01. januar, men udbetales til april 2006
Fradrag i pensionen.
Formuen er helt uden betygdning for størrelse af den månedlige førtidspension. Kun ved helbredstillæg/medicinkort har
formuens størrelse betydning. Du må have følgende årlige
indtægt, inden der trækkes i pensionen.
Gifte:

Enlige:

Pr. år

Pr. år

Grundbeløb *)

kr. 167.200

kr. 246.500 ****)

Pensionstillæg **)

kr. 109.200

kr. 54.400

Helbredstillæg **) ***)

kr. 31.100

kr. 15.700

*)
**)
***)
****)

Kun førtidspensionistens egen indtægt medregnes.
Al skattepligtig indtægt udover den sociale pension
regnes med, også ægtefælles/samlevers
Afhængig af formuens størrelse og den personlige
tillægsprocent
Enlige og samlevede

Pensionstillæget nedsættes med 30% af det beløb, indtægten overstiger ovennævnte fradragsbeløb. Er man 2 pensionister deles fradraget.
Grundbeløbet nedsættes for førtidspensionister med 60% af
det beløb, indtægten overstiger ovennævnte fradragsbeløb.
Arbejdsindtægt medregnes efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og ATP. Er en pensionist gift eller samlevende med en
ikke-pensionist, kan der fratrækkes halvdelen af parternes
indtægt op til 170.200 kr. før modregningen i pensionen
beregnes. Højeste fradrag 85.100 kr.
Bortfald af førtidspensionen. Pensionen falder bort, hvis du
har indtægter over:

Pr år.
Grundbeløb:
Enlig:

kr. 343.200

Gifte:

kr. 263.900

Helbredstillæg:
Enlig: #)

kr. 54.400

Gifte:

kr. 109.200

Pensionstillæg:
Reelt enlige

kr. 249.100

Ugift samlevende 3)

kr. 145.300

Gift/samlevende m/førtidspensionen.

kr. 291.000

Andre gifte/samlevende

kr. 200.100

#) samlevende og førtidspensionist før 01.03.1999 betragtes
som enlige, undtagen ved formuegrænsen. Her tæller parrets
samlede formue.
Takster for Førtidspension efter loven efter 01.01.2003
Pensionsbeløbene udgør i 2006
Pr. år
Enlige
kr. 173.472
Gifte/samlevende
kr. 147.444
Denne førtidspension består af én skattepligtig ydelse. Der
ydes ikke tillæg til medicin og varme, men der er mulighed for
tilskud til særlige kandikapudgifter, hvis disse overstiger kr.
6000 pr. år
Pensionen nedsætes, hvis der er indtægter ud over pensionen
af en vis størrelse. Før pensionen nedsættes, har man et
fradrag på:
Enlige
kr. 59.000
Gifte/samlevende
kr. 93.600
Førtidspensionen nedsættes med 30% af indtægtsgrundlaget, efter at fradragsbeløbet er trukket fra.
Nøjagtig udregning kan foretages på vores hjemmeside
www.foertidspensionist.dk
Førtidspension efter de nye regler bortfalder, hvis indtægten
ud over pensionen er nedennævnte beløb eller mere
Enlige
kr. 622.800
Gift/samlevende m/pens
kr. 1.052.000
Gift/samlevende m/ikke pens. kr. 572.800
førtidspensionisten 2/2006
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Statistik fra Ankestyrelsen
I den netop udkomne Statistik fra Ankestyrelsen
for 1. kvartal 2006 hvorfra der herunder vises
uddrag, bruger Ankestyrelsen formuleringer
som i bedste fald er misvisende.

Sammenfatning
• Der blev tilkendt 3,8 pct. færre førtidspensioner set i forhold
til samme kvartal sidste år
• I 7,3 pct. af afgørelserne gav kommunerne afslag på
førtidspension
• I 97 pct. af afgørelserne blev der lagt særlig vægt på
helbredsoplysningerne ved afgørelse om førtidspension.
• Sociale kompetencer, omstillingsevne, indlæringsevne og
uddannelse blev alle vægtet mere i 1. kvartal 2006 end i
samme kvartal sidste år ved afgørelse om førtidspension
• 67 pct. af de nye ansøgere har deltaget i en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, inden de ansøgte om førtidspension
• 89 pct. af de nye ansøgninger om førtidspension er afgjort
inden for 3 måneder
Der er i de seneste år sket en betydelig forøgelse af de nye
ansøgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger. I 1998 havde 1 ud af 3 ansøgere deltaget i arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger, mens den tilsvarende andel i 1.
kvartal 2006 var 2 ud af 3. Stigningen har især været markant
frem til overgangen til den nye førtidspensionsordning i 2003,
hvorefter deltagelsen for nye ansøgere, som har faet pension,
har placeret sig på et niveau på 2 ud af 3. Det samme gør sig
gældende for nye ansøgere, som har faet afslag på deres
ansøgning om førtidspension.

Ekspeditionstider
Som det fremgår af pensionslovens § 21, skal kommunen som
hovedregel træffe afgørelse i førtidspensionssager senest 3
måneder efter tidspunktet for sagens påbegyndelse. I 1.
kvartal 2006 blev 89 pct. af kommunesagerne behandlet
inden for denne frist.
Andelen af sager, som er færdigbehandlet inden for 3 måneder, er steget støt fra 1999 til 2003, hvorefter andelen af sager,
som er færdigbehandlet inden for 3 måneder, har fundet et
stabilt leje på omkring 90 pct.
Ankestyrelsen angiver at der er tale om ANSØGNINGER om førtidspension. Dette kan ikke være korrekt da ansøgninger om
førtidspension, hvis de kommer fra borgerne altid vil være på
foreliggende grundlag(§18) og afslagsprocenten for disse ligger
på omkring 90%.
Hvad angår ekspeditionstider skal man være opmærksom på at
den først starter når Kommunen har besluttet at der skal tilkendes førtidspension til borgeren. Det fortæller intet om den ofte
årelange sagsbehandling der ligger forud for Kommunens afgørelse.
Det ville være betydeligt mere oplysende hvis man spurgte Kommunerne om hvornår sagsbehandlingen i virkeligheden startede,
f.eks. når det konstateres at borgeren ikke mere er i stand til at
komme tilbage på arbejdsmarkedet i fuldt omfang.
Landsforeningen foreslår ankestyrelsen at spørge Kommunerne
om hvor mange ”glatsager” de har.
Glatsager er sager som er så oplagte at der kan tilkendes førtidspension uden yderligere sagsbehandling.
Dette kunne bruges til at se om de 67% som bliver arbejdsprøvet
kan blive højere.

Carl-Erik Nielsen

Håndarbejdsmuseum
Sagen er den, at Danmark i ganske mange år har haft et
håndarbejdsmuseum tilknyttet design -og broderifirmaet
Clara Væver og Eva Rosenstand; men efter at dette firma er
lukket, har vi ikke mere noget håndarbejdsmuseum, og det vil
firmaet O.Oehlenschlagers Eftf. forsøge at råde bod på samtidig med at firmaet flytter fra København til Låsby, der ligger
meget centralt.
Her vil vi indrette et lille museum i tilknytning til vores showroom, så vi på den måde får en rød tråd mellem fortid og
nutid. I Oehlenschlagers arkiver er der et væld af gode gamle
ting, som via det påtænkte museum kan komme til ære og
værdighed, og være med til at give gæsterne en inspiration og
oplevelse.
Når de mange ting skal findes frem fra arkiverne, er det for det
første et stort arbejde og for det andet kræver det mange

mange timers arbejde at få tingene strøget, monteret og gjort
klar til udstilling og herforuden skal der. laves montre, udstillingsplancher m.m. Og til alt dette kunne det være meget
ideelt at have samarbejde med nogle førtidspensionister, som
interesserer sig for at være med til at lave et håndarbejdsmuseum som beskrevet. - Og når museet er en realitet, vil der
være blivende beskæftigelse til 2 - 3 førtidspensionister, der
kunne tænke sig at arbejde med håndarbejde - skifte modeller ud og i det hele taget løbende sørge for at stedet vil være
et besøg værd. I København har vi et par førtidspensionister,
som er bevilget skånejob, og da de ikke har mulighed for at
følge med til Jylland vil der være en oplagt mulighed i Låsby.
Hvis ovenstående kunne være af interesse for jeres blad, kan
der tages nogle billeder dels fra bygningen iLåsby og dels fra
Oehlenschlagers arkiver.
førtidspensionisten 2/2006
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det sker lokalt
førtidspensionisten

NR .

Foreningen for førtidspensionister

Foreningen for førtidspensionister

4-Kløveren

Fyns Amt - LFF Odense

BESTYRELSE:
Formand: Susanne K. Jensen,
Nørkjærsvej 18, 9280 Storvorde,
Tlf. 98 31 72 17
Næstformand: Jytte Larsen,
Tlf. 98 31 67 40
Kasserer: Ilse Jensen,
Tlf. 98 10 00 28
Sekretær: Ea V. Jensen,
Tlf. 40 75 99 09
Karen Christoffersen,
Tlf. 98 31 84 75

Foreningen for førtidspensionister

Fredericia
BESTYRELSE:
Formand: Lena Krog Pedersen,
Nagbølvej 43, 6640 Lunderskov,
e-mail: nunuka@tele2adsl.dk
Tlf. 75 58 60 40
mellem kl. 7.30 - 8.30 og efter kl. 20
Næstformand: Georg Lillie
Kongensstræde 37, 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 30 31 - 41 56 30 31
georglillie@msn.com
Kasserer: Irma Bengtsson
Havepladsvej 81
7000 Fredericia
seje.george@mail.tele.dk
Tlf. 75 91 34 80/21 94 60 60

BESTYRELSE:
Formand: Arne Dencker
Stavadgyden 201, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 06 83
Træffes bedst hverdage 15°° - 18°°
Næstformand: Liselotte Nielsen
Otte Rudsvej 112, 5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 68 76
Træffes bedst hverdage 9°° - 12°°
Kasserer: Ram Appadoo
Juelsmindevej 36, 2. mf. tv.,
5200 Odense V
Tlf. 30 89 43 95
Træffes bedst hverdage 18°° - 22°°
Sekretær: Charlotte De Vos Petersen
Horsetorvet 2, 1. sal, 5000 Odense C
Tlf. 66 19 25 56
Træffes bedst hverdage inden 22°°
Bestyrelsesmedlem: Per Olesen
Bestyrelsesmedlem: Winnie Sørensen
Skt. Jørgens Gade 60 F, 5000 Odense C
Tlf. 65 31 49 24
Træffes bedst hverdage 12°° - 14°°
Bestyrelsesmedlem: Grethe Larsen
Henriettevej 75, 5000 Odense C
• Hanne Cuber Jensen,
Søndergade 16, 1 sal, 5800 Nyborg,
Tlf. 65 31 85 12,
træffes bedst hverdage 16.00 - 19.00
Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på e-mail:
foertids_fyensamt@hotmail.com

Aktivitetskalender i FFA 2006
Odense:
Der afholdes Socialt Samvær hvor der er
mulighed for personlig rådgivning den 2.
mandag i hver måned, mellem kl. 12.30 14.30 i ”Blochhuset”, Carl Blochs Vej 30,
5230 Odense M.

2 ·

Juli

2006 · 3. årgang

I lighed med tidligere år arrangerer vi
julehygge i november – nærmere info i
vores blad.
Ferie
I juli og december måneder har vi ferielukket.

Foreningen for førtidspensionister

Faaborg - Midtfyn
BESTYRELSE:
Formand: Henrik Hansen,
Viadukten 1, 1sal, Korinth,
5600 Faaborg
Tlf. 25 13 82 85
Næstformand og Sekretær:
Heidi Kryger, Priorensgade 49,
5600 Faaborg
Tlf. 27 41 36 21
Kasserer: Karlo Elmelund,
Pilevej 3, Nr. Lyndelse,
5792 Årslev
Tlf. 65 90 10 78
Økonomisk ansvarlig og præsentant
til landsbestyrelsen:
Connie List,
Sallingevej 5, Ølsted, 5672 Broby
Tlf. 63 63 60 36 - Mobil 23 36 67 23
Suppleant til landsbestyrelsen:
Bente Tjawst,
Gl. skolevej 35, Svanninge, 5600 Faaborg
Tlf. 64 89 36 06
Suppleant: Bent Holmegaard,
Landevejen 81, Jordløse, 5683 Hårby
Tlf. 25 56 33 09
Suppleant: Lilly Svendsen,
Strandvej 71, Vester Åby, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 65 96

Nytårsbøn
På bagsiden af indgangsdøren til en
engelsk kirke fandt man i året 1610
følgende:
førtidspensionisten 2/2006
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”Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg
er ved at blive ældre og snart gammel,
– bevar mig fra den skrækkelige vane at
tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig
om enhver sag og ved enhver lejlighed.
Fri mig fra trangen til at forsøge at
ordne alle andres affærer.
Gør mig eftertænksom, men ikke trist,
hjælpsom, men ikke nævenyttig.

Foreningen for førtidspensionister

Kom til Åbent Hus arrangement den 1.
Onsdag i hver måned mellem kl. 13-00 –
16.00.
Vi holder arrangementerne henholdsvis
i Faaborg, Det Gl. Bibliotek, Grønnegade
44 - og i Ringe, Selvhjælp Midtfyn, Østre
Ringvej 39. Vi er i gang med at finde
egnede lokaler i Broby, Årslev og
Ryslinge også.

Når man tænker på mit uhyre forråd af
visdom, kan det synes en skam ikke at
bruge det fuldt ud, men du ved, Herre, at
jeg helst skulle beholde nogle få venner
til det sidste.

Vi giver en bid brød og en kop kaffe!!
Alle er velkomne. Vi ses!

Fri mig fra altid at ville remse endeløse
rækker af detaljer op, og giv mig evnen
til hurtig at komme til sagen. Forsegl
mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de bliver flere og flere,
og lysten til at beklage sig over dem
vokser, som årene går.

Foreningen har fået sponsoreret ”Tryk”
på 3 stk. pavilloner af Leif Jacobsen,
Årslev. Vi stiller dem op forskellige
steder i vores Storkommune, hvor vi kan
få tilladelse til det.

Jeg vover at bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed og mindre
selvsikkerhed, når mine erindringer
synes at være i modstrid med andres.
Lær mig den sunde indstilling, at også
jeg kan tage fejl af og til.
Hold mig nogenlunde omgængelig,
– Jeg nærer ikke noget ønske om at
være helgen, nogle af dem er meget
svære at holde ud – men et surt og
tvært gammelt menneske er et af
djævlens mesterværker.
Giv mig evnen til at se noget positivt,
hvor jeg ikke har ventet det, og gode
sider hos mennesker, jeg ikke har
ventet det hos.
Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan
sige det til dem.”
I anledning af vores kasserer Karlo
Elmelund´s 60 års fødselsdag og med
stor, stor humor fra hans side og vores
naturligvis!!!
Mange hilsner og på vegne af Karlo
Elmelund
Connie List
Lokalforeningen Faaborg/Midtfyn
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Åbent hus
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Tilmelding til Bente Tjawst på
tlf. 64 89 36 06

Vi er lette at kende. Vi har alle hvide Tshirts med Landsforeningen Logo på.
Hold øje med vores opslag og kom og
besøg os på ”standen”. Vi har altid lidt
”sjov” med.
Kontaktperson: Henrik Hansen
tlf. 25 13 82 85
På foreningen vegne
Connie List tlf. 63 63 60 36

Kerteminde
BESTYRELSE:
Formand: Britta Due,
Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 33 32
e-mail: lff-ktm@hotmail.com
Næstformand: Anders Nørgaard,
Fyns Hovedvej 478, 5390 Martofte
Tlf. 23 81 92 21
Kasserer: Britta Rise
Lærkehaven 63, 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 60 01
Sekretær: Vivi-Ann Nielsen,
Kerteminde
Bestyrelsesmedlem: Dan Christensen,
Martofte
Bestyrelsesmedlem: Kim Gommesen,
Kerteminde
Bestyrelsesmedlem: Karin Vogt,
Kerteminde
Bestyrelsesmedlem: Grethe Smidt,
Munkebo
Bestyrelsesmedlem: Mads Jeppesen,
Revninge
Repræsentant i Landsbestyrelsen:
Johanne Jeppesen,
Revninge Bygade 3, 5300 Kerteminde
LF-Suppleant: Gerda Jacobsen,
Rynkeby

Foreningen for førtidspensionister

Sydfyn
Foreningen for førtidspensionister

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Joan Andersen,
Rugårdsvej 921, 5471 Søndersø,
Tlf. 64 83 16 58
• Dorthe Bondesen,
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 46 98 53 09 - Mobil: 20 88 58 29
db_bondesen@yahoo.dk
• Vibeke Rasmussen,
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
Vib_ras@hotmail.com
• Ida Rasmussen,
Østrupskovgårdsvej 51, 5450 Otterup
mobil 26 74 41 96
mail ida_oestrup@hotmail.com
• Torben Thomsen,
Ømosevej 2 B, Skovby, 5400 Bogense
Tlf. 64 81 31 12

BESTYRELSE:
Formand: Dorthe Nørregaard,
Toftemarken 35 2 th., 5700 Svendborg
Tlf. nyt nr. 41 56 52 10
træffes bedst hverdag 10.00 - 12.00
Næstformand: Hanne Jørgensen,
Fruerstuevej 6, 5700 Svendborg
Kasserer: Estrid Heldager,
5700 Svendborg, Tlf. 62 21 83 58
træffes bedst hverdage 14.00 - 15.00
Sekretær: Rikke Kristiansen,
St. Byhavevej 64 1 th, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 38 72
træffes bedst hverdage
Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på e-mail: LFF-sydfyn@hotmail.com
Der afholdes åbenthus arragenment den
1 mandag i hver måned, henvendelse til
bestyrelsen, ang. sted og tid. Juli og
August er der sommerferie.

Foreningen for førtidspensionister
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Haderslev

Vestjylland

Vejle

BESTYRELSE:
Formand: Hans Martin Bennetsen,
Skolegade 14, 6100 Haderslev,
Tlf. 74 53 23 97 - Mobil 25 77 01 78
Kasserer: Karin Borchert-Jørgensen,
Tlf. 60 67 06 58
Bestyrelsesmedlem: Bente Weber,
Tlf. 60 91 83 19
Revisor: Inge-Merete-Nielsen,
Tlf. 20 73 89 67
Suppleant: Inge-Merete Nielsen,
Tlf. 20 73 89 67
Revisor Suppleant: Svend Erik Lausen
Repræsentant i Landsbestyrelsen:
Henning Borchert-Jørgensen,
Tlf. 50 59 64 52
Suppleant til Landsbestyrelsen:
Hans Martin Bennetsen

Foreningen for førtidspensionister

Ikast-Brande
BESTYRELSE:
Formand: Villy Sørensen,
Tove Ditlevsensvej 67, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 46 60
e-mail: villy@tdcadsl.dk
Næstformand: Kaj Byrgesen,
Karen Blixensvej 66, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 60 30,
e-mail: kb66@it.dk
Kasserer: Henny Poulsgaard,
Ved Grønningen 5, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 35 96
Revisor: Birthe Søndergaard,
Akacieparken 21, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 56 54
e-mail: f-g-s@mail.tele.d
Hjemmeside og IT: Eddie Sørensen,
Teglværksvej 24, 7442 Engesvang,
Tlf. 86 86 52 61,
e-mail: jes@os.dk
Hjemmeside:
www.flex-klub-ikast-brande.dk

BESTYRELSE:
Formand: Frank Eilertsen,
Heboltoft 63, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 25 40
e-mail: f.eilertsen@privat.dk
Kasserer: Per Fredskild,
Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 27 70
e-mail: fredskild@mail.dk
Sekretær: Eva Ulla Olsen,
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78
e-mail: evaulla@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem:
Marianne Svendsen,
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 36 84
e-mail: mesv@mail.dk
1. suppleant: Gerda Thorsted,
Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 38 36
e-mail: gerda.t@privat.dk
2. suppleant: Jan Kipker Christensen,
Tulipanhaven 22, 6950 Ringkøbing
Tlf. 20 30 12 64
mail: kipker@mail.dk

Nye arrangementer i sidste
halvdel af 2006
Den 2. august på vores cafédag prøver vi
om der er tilslutning til en tur fjorden
rundt: Vi ser på det nye Skjern å projekt, og
hvad vi ellers kan opleve på sådan en tur
rundt om fjorden. Evt. spisning og kaffe?
Der skal være mindst 30 deltager. Vi håber
at kunne skaffe pengene.
Nærmere vil komme i dagspressen!
I oktober, dato ikke fastlagt, men der
bliver en foredrags aften med Knud
Tapgård fra Vedersø.
Emne er uvist endnu. Alle er velkommen.
Nærmere vil komme i dagspressen!
Den 29. november er der juleafslutning
med sang og musik.
Vi vil gerne høre fra medlemmer om der
er tilslutning til, vi skal lave en aften med
spisning og en dans?
Nærmere vil komme i dagspressen!

Generalforsamling
Generalforsamlingen mandag den 26.
februar 2007 kl.19.00 i 3F,
Huset Byskellet 33, 6950,Ringkøbing.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen FFVEST

BESTYRELSE:
Formand: Else Aistrup,
Tlf. 75 72 00 07
e-mail: allan.aistrup@osterbp-net.dk
Kasserer: Jan Kjær Frimann,
Tlf. 75 89 09 87 - Mobil 40 27 91 68
e-mail: frimabb@get2net.dk

Foreningen for førtidspensionister

Randers
BESTYRELSE:
Formand: Kurt Grouleff,
Mobil 28 56 90 56
e-mail:
foertidspensionisterneranders@jubii.dk

Foreningen for førtidspensionister

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Annemarie Saaby,
7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 72 26 44
e-mail: annemariesaaby@mail.dk
Næstformand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 72 07 34
e-mail: floravej@karby.dk
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev,
Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Birthe Rahbek Nielsen
Sundby, 7950 Erslev,
Tlf. 97 74 62 59
e-mail:birani1950@msn.com
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Heather Pullen,
7700 Thisted,
Tlf. 96 17 04 74
E-mail: hpullen65@hotmail.com
Suppleant: Knud Rask Nielsen,
7700 Thisted,
Tlf. 20 21 59 81
Suppleant: Karl Johan Wraae,
Outrup, 7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 74 43 24
e-mail: kjwraae@sol.dk
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk
(Fortsættes side 27)
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Arrangementskalender

Sted:
”Klinik for Fysioterapi”
Birkevænget 7,
7730 Hanstholm
Tid:
4. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00

Den 24.06.2006 kl. 11.00,
Sommerudflugt til ” Skaarregaard”, en
bevaret slægtsgård hvor tiden er sat i stå
omkring 1950. Et landbrugsmuseum med
økologisk jordbrug. 6 km naturstier med
skov, strandenge, søer, hede og dyrkede
marker. Butik med gammeldags legetøj og
husgeråd.

Hyggeklub

Den 05.09.2006 kl.13.30,
Medlemsmøde i De Frivilliges Mødested
Vettelsgade 2, 7900, Nykøbing Mors Jytte
Josefsen kommer og fortæller og demonstrerer Naturproduktet Aleo-Vera. Ingen
købetvang. Gratis kaffe.

På onsdage i ulige uger fra kl. 09.30 til
12.30 har vi hyggeklub i Plantagehuset i
Thisted. Vi laver det vi har lyst til lige fra
ingenting til spil, håndarbejde evt. en
udflugt, kort sagt man bestemmer helt
selv. Men vi hygger os og får altid en god
snak.

Den 03.10.2006 kl.13.30,
Medlemsmøde i De Frivilliges Mødested,
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing Mors. Bio
Teknik Aps vil demonstrere sengetøj m.m.
med Pulserende Magnetfelt Terapi. Gratis
kaffe og ingen købetvang.
Den 07.11.2006 kl.19.00,
Medlemsmøde i De Frivilliges Mødested,
Vettelsgade 2 i Nykøbing. Repræsentanter
fra Morsø Kommune vil komme og fortælle om forløbet fra man bliver syg (langtidssyg) til man er afklaret i det sociale
system, Regler angående varmehjælp,
medicinkort m.m., boligstøtte, merudgiftsydelse, både vedr. den gamle og den nye
lov, samt de ændringer der sker i forbindelse med Kommunalreformen. Gratis
kaffe.
Den 05.12.2006 kl. 18.00,
Julefrokost i Gildesalen på Højtoftevej i
Thisted.
Bemærk, at møderne afholdes enten i
Thisted og Nykøbing og på forskellige
tidspunkter.

Åben Rådgivning:
Sted:
De Frivilliges Mødested,
Vettelsgade 2,
7900 Nykøbing Mors
Tid:
2. og 4. tirsdag hver måned
kl.13.30 til 15.30
Sted:
De Frivilliges hus,
Vestergade 74 A,
7700 Thisted
Tid:
1. og 3. onsdag hver måned
kl. 16.00 til 18.00

Foreningen for førtidspensionister

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev,
Askevej 15, 9480 Løkken,
Tlf. 98 99 16 26 - Mobil 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Næstformand: Anna - Lise Kiel,
Rundmarken 3 B, Harken. 9800 Hjørring
Tlf. 98 91 16 63 - Mobil 41 61 16 63
e-mail: annalisekiel@stofanet.dk
Kasser: Birthe Gotfredsen,
Bedelundvej 39, 9830 Tårs,
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Annemarie Hansen,
Ålborgvej 417, 9352 Dybvad,
Tlf. 98 86 44 66
Bestyrelsesmedlem: Tove Jensen,
Tøtmosen 29, 9800 Hjørring

Hvad koster det ?
Kontingent om året i kr. 200,For ægtepar/samlever om året
Kr. 300.Støttemedlemmer. Kr. 75,Vi modtager også gerne
støttebidrag.

Personlig rådgivning
Der er personlig rådgivning hver onsdag
fra kl. 13.00 til 15.00:
Forsamlingsbygningen
Østergade 9
9800 Hjørring.
Tlf. 98 90 39 79
Her kan man møde, og evt. nyde en kop
kaffe med bestyrelses medlemmer og
rådgiver for lokalforeningen for førtidspensionister i Nordjylland.

Du kan godt møde op uden aftale, med
hvis du på forhånd ved at der er noget du
”har på hjertet” er det en fordel at du kontakter, og får en aftale med en rådgiver
eller et bestyrelsesmedlem.
Vi beder om at i vil viser hensyn til vores
privatliv, og kontakter os på hverdage og i
dagtimerne.

Foreningen for førtidspensionister

Storstrøm
BESTYRELSE:
Formand: Arne Cederholm,
Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø,
Tlf. 57 64 69 54
e-mail: mailto:alc4171@post1.dknet.dk
Næstformand: Henrik Hjorth,
Lindhøjvej 3, 4800 Nykøbing F,
Tlf. 54 44 73 64 - Mobil 24 83 14 24
e-mail: a.h.hjorth@privat.dk
Kasserer: Jan Busse,
Ferskenvej 38, 4700 Næstved,
Tlf. 55 73 53 28
e-mail:busse@stofanet.dk
Sekretær: Steen Sepstrup,
Smedebakken 43, Tybjerglille Bakker,
4160 Herlufmagle,
Tlf. 57 64 29 05
e-mail: sepper@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Carsten Dyja,
Rosengården 109, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 70 32
e-mail: dyja@c.dk
Bestyrelsesmedlem: Ole F. Olsen,
Ljungbyvej 2, Postboks 51, 4340 Tølløse,
Tlf. 59 18 52 51 - 21 48 47 21
e-mail: gaarden123@msn.com
Bestyrelsesmedlem: Gitte Olesen,
Kornbakken 33, st. tv. , 4700 Næstved,
Tlf. 55 77 34 56 - Mobil 22 87 84 41
e-mail: friggaen@tiscali.dk
Bestyrelsessuppleant: Inge Thorsen,
Engvej 18B 90, 4700 Næstved,
Tlf. 55 72 24 05
Telefonvagten:
Telefonvagten kan kontaktes mandag fredag mellem kl. 13 - 16:
Arne Cederholm
Henrik Hjorth Lolland&Falster
Ole F. Olsen
Gitte Olesen
Steen Sepstrup/sekretær

(Fortsættes side 29)
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Foreningen for førtidspensionister

København
BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen,
2400 København NV
Næstformand: Carsten Hansen,
2100 København Ø
Kasser: Lise Dige Rasmussen,
2700 Brønshøj
Sekretær: Lennart Andersen,
3400 Hillerød
Suppleant: Finn Eflant,
2620 Albertslund
Suppleant: Gert Degnemark,
2970 Hørsholm
Telefontid mandage og onsdage
ml. kl. 10.00 – 12.00 på tlf.
25 11 50 08.
Ved møder holder vi til i Griffenfeldsgade
58, 2200 København N
(Pensionisternes Samvirke)
Ferie i hele juli måned.

Mærkesager
1. Fokus på lægekonsulenternes rolle.
2. Midlertidig førtidspension til borgeren, når det er be
sluttet, at det enten er fleksjob eller førtidspension
borgeren skal have.
3. Oprettelse af arbejdsvurderingsinstitutioner geografisk,
svarende til kommuner eller amter, hvor man skal have
ansat alle de specialister, som er nødvendige for at
kunne vurdere borgerens funktionsevne i forhold til alle
erhverv. (Dette burde kunne gøres på 1-2 uger). Dette
for at borgeren ikke som nu bliver mere syg jo længere
tid sagen er uafklaret. Det medfører ofte mange flere
udgifter for det offentlige i form flere lægebesøg og
hospitalsophold.

4. Social domstol under landsretten. Derved hurtigere
afgørelse.
5. Oprettelse af sociale bruger- og klagenævn. Dette
kunne være sammensat af repræsentanter fra bruger
organisationer, jurister og socialrådgivere.
6. Udbredelse af folderen "Hvis man bliver syg eller
rammes af en ulykke, hvad så?"
7. Få afklaret, hvor man skal sætte den nedre grænse for,
hvor mange timer man kan sende borgeren ud i
fleksjob. Hvis det kun er 2 timer om dagen, burde det så
være frivilligt om man vil i fleksjob eller om man ønsker
førtidspension.
8. Få afskaffet den økonomiske ægtefælleafhængighed for
førtidspensionister.

Landsforeningens formål
1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for
nuværende og fremtidige førtidspensionister, og
langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr.
nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved
behandling af sager vedr. førtidspension, langtidssyge

fleks – og skånejobbere.
4. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene
for nuværende førtidspensionister og for fremtidige
ansøgere om førtidspension, fleks eller skånejob.
5. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.
6. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.
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Landsforeningen for Førtidspensionisters

Landsbestyrelsen

Landsformand

Sekretær

Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf.: 21 72 30 06
e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Ea V Jensen
Petershøjvej 5
9280 Storvorde
Tlf.: 40 75 99 09

Kasserer
Næstformand
Georg Lillie
Kongensstræde 37
7000 Fredericia
Tlf.: 26 99 89 11
e-mail: georgelillie@msn.com

Alvilda Nielsen
Dragstrup, 7950 Erslev
Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk

Alle lokalforeningerne deltager i Landsbestyrelsen med en repræsentant og en suppleant.

30

førtidspensionisten 2/2006

førtidspensionisten 2/2006

31

Afsender adr.:
Landsforeningen for Førtidspensionister
v/Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne

