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Årsberetning 2018 

Handicapidrættens Videnscenter arbejder for, at mennesker med nedsat funktionsevne får bedre 

muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet hele livet igennem – i 

skolen, under uddannelse, på jobbet og i fritiden. 

Indsatsen tager afsæt i erfaringer fra handicapidrættens verden, hvor tilpasning af aktiviteter og miljøer gør 

det muligt at inkludere alle på en ligeværdig måde, samt i nyere forskning, der peger på, at erfaringer fra ét 

aktivitetsområde kan overføres til og styrke handicappedes deltagelse på andre områder. 

På den baggrund indsamler Videnscentret viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt og det 

rummelige arbejdsmarked. Gennem praksisudvikling og formidling påvirker Videnscentret holdningen til 

handicap i samfundet og arbejder konkret for, at mennesker med funktionsnedsættelse bliver mere aktive 

og synlige på alle områder - i arbejdsliv såvel som i fritiden. 

I 2018 har Handicapidrættens Videnscenter i sit arbejde sigtet mod fire overordnede mål: 

1. At indsamle og formidle viden om, hvordan man gennem tilpasninger kan sikre, at børn og unge 

med handicap i fuldt omfang kan deltage i bevægelsesaktiviteter i skole-og fritidstilbud.  

2. At dokumentere hvordan tilpasset idræt og bevægelse kan anvendes til forbedring af den 

eksisterende forebyggelses-, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats for voksne med handicap. 

3. At sikre opdateret viden om, hvordan mennesker med svære og komplekse handicap kan få adgang 

til holdbare job på arbejdsmarkedet. 

4. At forsknings- og praksisbaseret viden om den fysiske adgang til idrætsanlæg og naturområder skal 

være tilgængelig for alle. 

Konkret har det blandt andet udmøntet sig i projekter om bedre inklusion i det aktive skoleliv for børn og 

unge med handicap, dokumentation og vidensdeling om uderehabilitering, aktivt liv som vejen til 

beskæftigelse og en helhedsorienteret indsats for psykisk sårede veteraner, der har brug for hjælp til at få 

hverdagslivet til at fungere, før de kan komme i gang med civil uddannelse og arbejde. 
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”Alle til idræt”: Ny publikation kan forbedre inklusionen 

Børn og unge med handicap deltager mindre end deres kammerater i idræt og bevægelsesaktiviteter i 

skolen. Det er ikke noget nyt problem, men det er et problem som er blevet tydeliggjort af de senere års 

folkeskolereformer med deres krav om inklusion, flere bevægelsesaktiviteter og indførelse af eksamen i 

faget idræt. Derfor er efterspørgslen efter viden på området voksende. 

I 2018 har et overordnet mål været at indsamle og formidle viden om, hvordan man gennem tilpasninger 

kan sikre, at børn og unge med handicap kan deltage i idrætsundervisning og bevægelsesaktiviteter i skolen 

på lige fod med deres kammerater. 

Derfor udgav Videnscentret i 2018 en detaljeret vejledning om inklusion i faget idræt til brug for lærere og 

pædagoger i folkeskolen. Vejledningen med titlen ”Alle til idræt” udkom i bogform i januar og blev gjort frit 

tilgængelig i elektronisk form på Videnscentrets hjemmeside (www.handivid.dk) i september. Ved 

udgangen af 2018 var der solgt 265 eksemplarer af bogen. 

I forlængelse af udgivelsen afholdt Videnscentret en konference med 120 deltagere fra blandt andet 

folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, ministerier og organisationer. ”Alle til idræt” er desuden blevet 

præsenteret i flere sammenhænge, herunder f.eks. på Københavns Professionshøjskole, UC SYD og 

konferencer herhjemme og i Norge. ”Alle til idræt” vil i 2019 blive præsenteret på 

Undervisningsministeriets læringsportal EMU (nye version) og vil kunne downloades herfra i fuld længde. 

Videnscentret har indledt samarbejde med SDU og professionshøjskolerne UCL, UC SYD og UCN samt Dansk 

Skoleidræt om udvikling af flere undervisningsforløb på lærer- og pædagoguddannelse og efteruddannelse 

af fagprofessionelle til afholdelse i skoleåret 2019-20.  

 

Skjoldungeklubben: Friluftsliv for børn med handicap og deres familier 

Skjoldungeklubben er Red Barnets naturklub for familier med børn med handicap i Lejre kommune. 

Etableringen af Skjoldungeklubben har været et pilot- og udviklingsprojekt, som er forløbet i tæt 

partnerskab med Handicapidrættens Videnscenter. Målet er at benytte aktiviteter i naturen som 

pædagogisk metode til at styrke børnenes udvikling og resiliens.  

Pilot- og udviklingsprojektet Skjoldungeklubben har nu eksisteret i et år, og i den forbindelse blev der i 2018 

udgivet en rapport om baggrunden for klubbens oprettelse og de pædagogiske og didaktiske metoder, der 

er anvendt i klubben, samt erfaringer fra forældre, frivillige og konsulenter. Der arbejdes desuden på at 

udbrede projektet til andre steder i landet, hvor Red Barnet har lokalafdelinger. 

http://www.handivid.dk/
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Videnscentret har endvidere bidraget med et kapitel til en antologi om natursociale indsatser, som Red 

Barnet udgiver. 

 

Multifunktionelt uderum gør naturen tilgængelig 

Mange børn og voksne med funktionsnedsættelser tilbringer ufrivilligt det meste af deres liv inden døre, 

fordi naturen ikke altid er lige tilgængelig. Få tilpasninger kan dog skabe mulighed for gode naturoplevelser 

for børn og voksne med særlige udfordringer. 

Det er et mål i Handicapidrættens Videnscenter, at det skal blive lettere for mennesker med 

funktionsnedsættelse at udfolde sig aktivt i naturen – enten på egen hånd eller gennem organiserede 

foreningstilbud. 

I august 2018 blev der i forbindelse med udviklingen af Skjoldungeklubben etableret et nyt multifunktionelt 

uderum i Bidstrup Skovene i Nationalpark Skjoldungernes Land med shelter, bålplads, grejbank og særlige 

lifte til mennesker i kørestol. Det 160 kvadratmeter store multifunktionelle rum er udformet efter 

principperne i Universel Design og resultatet af et samarbejde mellem Kavlifondet, Fonden Roskilde 

Festival, Naturstyrelsen, Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungelandet, der står bag finansieringen af 

uderummet samt Red Barnet og Handicapidrættens Videnscenter. 

Uderummet er bygget til Skjoldungeklubben. Alle andre har dog mulighed for at bruge uderummet som en 

base for at nyde naturen. Uderummet danner eksempel for planlægningen af andre lignende offentlige 

naturfaciliteter i Danmark med tanke på at gøre dem tilgængelige for så mange som muligt. 

 

 

 

Fakta om uderummet 

 Bålplads i flere niveauer, så alle kan være med 

 Lift i loftet, der kan hjælpe mennesker i kørestol på plads i shelteret 

 Særlig træbænk med en indsats, der gør det muligt for personer i kørestol at være en del 

af fællesskabet omkring bålet 

 Handicaptoilet i nærheden 

 Bred sti til og fra uderummet 

 Ny bro over en å, der skal passeres på vejen 
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Uderehabilitering: Dokumentation og vidensdeling  

I disse år er der øget interesse for brugen af natur og udendørs bevægelsesaktiviteter i rehabiliteringen af 

personer med handicap og kroniske sygdomme. Fagpersoner og forskningsmiljøer på tværs af de nordiske 

lande – især i Norge, men i den seneste tid også i Danmark – viser stor interesse for området.  

Videnscentret har fra egne projekter gode erfaringer med at anvende idræts- og friluftsaktiviteter i den 

beskæftigelsesrettede rehabilitering af personer med komplekse problemer – fx krigsveteraner med 

posttraumatisk stress syndrom (PTSD), personer i ressourceforløb og førtidspensionister. Den viden er 

løbende blevet dokumenteret og stillet til rådighed for andre. 

I 2018 har Videnscentret medvirket med planlægning og oplæg til en dansk konference om 

uderehabilitering i Vejle med 120 deltagere samt bidraget med oplæg til en norsk konference om samme 

emne i Valnesfjord i Nordnorge med 80 deltagere. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan naturen 

og byrummet kan bruges som afsæt for et aktivt, meningsfuldt liv efter sygdom eller skade. 

Sammen med MarselisborgCentret, som beskæftiger sig med rehabilitering, forskning og udvikling, og 

Høgskolen i Bø, der blandt andet tilbyder uddannelser i friluftsliv for rehabiliteringspatienter, har 

Videnscentret taget initiativ til udgivelse af en dansk-norsk antologi om uderehabilitering. Målet er at skabe 

en bedre platform for et målrettet udviklingsarbejde, og flere end 30 fagfolk på området har givet tilsagn 

om at bidrage med ideer, erfaringer og praktiske forsøg med uderehabilitering.  

Antologien forventes at udkomme i efteråret 2019. 

 

Idræt som vejen til beskæftigelse 

Siden 1995 har Handicapidrættens Videncenter været optaget af, hvordan et aktivt fritidsliv kan bane vejen 

ind på arbejdsmarkedet for udsatte grupper af borgere. Det har givet en indgående erfaring med og viden 

om, hvordan idræt åbner døre til meningsfulde fællesskaber, giver mulighed for at træne og udvikle fysiske, 

psykiske og sociale egenskaber, frisætter energi, glæde og håb samt øger deltagernes selvindsigt. 

Følgende udsagn bygger således på et solidt teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag: 

 Idræt åbner døre til meningsfulde fællesskaber, som ofte er en mangelvare for dem, der føler sig 

sat uden for samfundets hovedstrømme på grund af handicap. At være aktiv på ét område øger 

sandsynligheden for at man bliver aktiv på andre områder også. 

 Idræt giver mulighed for at træne og udvikle fysiske, psykiske og sociale egenskaber, der er nyttige 

og nødvendige for at kunne begå sig i et arbejdsfællesskab.  
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 Idræt frisætter energi, glæde og håb, der får deltageren til at komme tilbage efter mere i stedet for 

at give op. Evnen til at komme tilbage og ikke give op er vigtig, hvis man vil begå sig på 

arbejdsmarkedet med et handicap. 

 Idræt øger deltagernes selvindsigt. Hvad er mine styrker og svagheder? Hvordan kan jeg gøre mig 

spilbar og bedst bidrage til det fælles mål?  Det er egenskaber, som er vigtige, hvis man skal finde 

sig til rette og blive anerkendt i et arbejdsfællesskab. 

Det er et mål for Videnscentret fortsat at bidrage med viden om, hvordan mennesker med svære og 

komplekse handicap kan få adgang til holdbare job på arbejdsmarkedet, og i 2018 har Videnscentret bl.a. 

bidraget til et tværministerielt udredningsarbejde om mulighederne for, at idrætten kan bidrage til at løfte 

udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet.  

I 2018 bidrog Videnscentret også med et kapitel til en ny lærebog til professionsuddannelserne i Danmark – 

”Sociologi og rehabilitering” – der skal udgives af Munksgaards Forlag i foråret 2020.  

 

Veteranprojekt: På vej til en bedre hverdag 

Veteraner med moderat til svær PTSD har efter endt behandling svært ved at vende hjem og få hverdagen 

til at fungere. Ofte fungerer de dårligt i flere sider af hverdagen, og dagligdagens rytme er for nogle sat helt 

ud af kraft. Samtidig oplever veteranerne spørgsmål og krav fra hjemkommunen, som de ikke kan 

honorere. Det medfører forværring af sygdomsbilledet og dermed ofte genindlæggelse.  

Erfaringer fra Handicapidrættens Videnscenters projekt med 24 PTSD-ramte veteraner fra 2015-2017 har 

vist, at en individuel indsats kan være afgørende for at skabe rutiner og orden i hjem og hverdag for 

veteranerne, herunder at løse forskellige praktiske udfordringer samt aflaste og inddrage pårørende i det 

omfang, det er muligt og ønskværdigt. I den forbindelse var det væsentligt at afprøve, hvad der kunne 

komme til at fungere i hverdagen, hvad der krævede meget store anstrengelser og energitab for den 

enkelte veteran, og hvad der overhovedet ikke var muligt for vedkommende at arbejde med, og der derfor 

skulle findes en vej uden om. 

I 2018 har Handicapidrættens Videnscenter i samarbejde med Soldaterlegatet, Hærens Konstabel- og 

Korporalforening og Klinik for PTSD og Angst etableret et varigt tilbud for veteraner med PTSD i region 

Midtjylland. Tilbuddet blev søsat i november med informationsmøde og optag af de første 10 PTSD-ramte 

veteraner, som er henvist fra PTSD-klinikken. Handicapidrættens Videnscenter har to konsulenter på 

opgaven, hvoraf en er nyansat og en var med i pilotprojektet i 2015-17. Det er målet, at indsatsen i løbet af 

få år vil blive udvidet til at omfatte to-tre andre regioner. 
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Individuel jobformidling 

Rigtig mange mennesker med handicap vil gerne arbejde. Men en del får ikke den hjælp, som de har brug 

for til at finde passende beskæftigelse. De oplever for eksempel ingen eller dårlig rådgivning, manglende 

handicapforståelse fra jobcentrets eller anden aktørs side samt ingen konkret hjælp til at finde og forklare 

arbejdsgivere om mulighederne for ansættelse. 

Handicapidrættens Videnscenter rådgiver borgere, kommuner og virksomheder, formidle kontakt til rette 

hjælp, og bistår borgerne med kontakt til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. I 2018 har 

Videnscentrets bl.a. haft fokus på unge med handicap, der uddanner sig akademisk, men som har vanskeligt 

ved efterfølgende at få arbejde.  

Udover krigsveteranerne har der i årets løb været en tilgang på 27 individuelle jobsøgere fra forskellige dele 

af landet.  Heraf 15 er afsluttet. Det er halvt så mange som forventet, hvilket bl.a. skyldes, at centrets mest 

erfarne jobkonsulent fratrådte i 2018. Vi har nu i inden for kort tid sagt farvel til begge de to konsulenter, 

som siden 1996 har haft hovedansvaret for centrets jobindsats.  Der er således brug for at bygge op på ny. 

Til gengæld står centret som nævnt i foregående afsnit godt rustet i forhold til den specialiserede, 

beskæftigelsesrettede indsats for veteraner med psykiske skader. 

 

Podcast om det rummelige arbejdsmarked 

Også i 2018 arbejdede Handicapidrættens Videnscenter aktivt med at sikre opdateret viden om, hvordan 

mennesker med svære og komplekse handicap kan få adgang til holdbare job på arbejdsmarkedet – blandt 

andet gennem et samarbejde med Team Arbejdsliv om det rummelige arbejdsmarked. 

Målet er inden udgangen af 2019 at skabe undervisningsmateriale i form af fem podcasts om holdbare 

jobrelationer til mennesker med handicap samt tilhørende debatmateriale, som blandt andet vil blive gjort 

tilgængelig på www.handivid.dk og diverse podcast-platforme. I skrivende stund forhandles der endvidere 

om at anvende podcast'erne i fagbevægelsens tillidsmandsuddannelser. 

Den første podcast i en række på fem er produceret om emnet ”Arbejdsliv og forsørgelse”. Den varer 21 

minutter og rummer reportage fra to arbejdspladser samt interviews med en skånejobber, en fleksjobber, 

to arbejdsmarkedsforskere og formanden for Danske Handicaporganisationer.  

Podcasten er ikke offentligt tilgængelig endnu, men den er blevet afprøvet med godt resultat som oplæg til 

debat i tre forskellige typer forsamlinger: En gruppe tillidsmænd på LO-skolen, en forsamling af ledere fra 

handicapbevægelsen og en arbejdsgruppe for arbejdere og akademikere på Roskilde Universitet. 
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Bevægelse styrker mennesker med svære handicap 

Mennesker med svære bevægelseshandicap risikerer ofte at ende isolerede og uden fysisk aktivitet i 

hverdagen.  

I 2018 lavede Videnscentret i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet en 

forundersøgelse af de gavnlige effekter for handi-atleterne i idrætsfællesskabet Team Tvilling for at fastslå, 

om der er grundlag for et større forskningsprojekt på området. Pilotprojektet er finansieret af fondsmidler 

fra Bevica-fonden og Helsefonden. 

Rapporten fastslår, at mennesker, som ikke kan bevæge sig ved egen kraft, har stor gavn af at deltage i 

idrætsaktiviteter, fordi bevægelse både har en målbar fysiologisk effekt og betydning for, hvordan de 

handicappede atleter oplever deres egen krop, samt styrker handi-atleternes menneskelige relationer og 

bidrager til, at de i større grad føler sig som del af et fællesskab. 

Der er nu udbudt fem millioner fra fondene til et egentligt forskningsprojekt, og det vurderes, at mere 

viden på området vil være nyttigt for regionale institutioner, bosteder og en lang række 

interesseorganisationer som Spastikerforeningen, Muskelsvindfonden og Hjernesagen. 

I løbet af året har Videnscentret desuden bidraget med fire kapitler til en lærebog til norske og danske 

professionsuddannelser om fysisk aktivitet for funktionshæmmede. Bogen udkommer på Fagboksforlaget 

Oslo medio 2020. 

 

Kulturministerens Parasportspris 2018 

Videnscentret blev igen i det forgangne år bedt om at indstille en kandidat til Kulturministerens 

Parasportspris, som uddeles hvert år omkring årsskiftet. Vores motiverede indstilling var powerchair 

hockeyspilleren Anders Berenth, og det var med glæde, at vi via den TV-transmitterede sportsgalla fra 

Boxen i Herning erfarede, at det blev Anders, der løb med prisen.  

 

Idrætsrum for alle (www.irfa.dk) 

Hjemmesiden Idrætsrum for alle (www.irfa.dk) er en inspirationsguide og et konkret værktøj til bygherrer, 

arkitekter og andre, der skal planlægge, bygge eller renovere idrætsanlæg i Danmark. Her præsenteres, 

hvordan idrætsanlæg indrettes, så alle brugere har lige adgang, og der er inspiration til, hvordan 

tilgængelighed ikke behøver være i modstrid med æstetikken. 
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I juli 2018 var det nye bygningsreglement, BR18, fuldt indfaset. Bygningsreglementet specificerer 

byggelovens krav, som alle byggearbejder skal leve op til – og det gælder også for idrætsanlæg. Derfor var 

der behov for at opdatere Videnscentrets online guide til tilgængelig idrætsarkitektur, ”Idrætsrum for alle” 

(www.irfa.dk). 

I første halvdel af 2018 blev hjemmesiden gennemgået af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg 

Universitet, så referencerne nu svarer til det nye bygningsreglement, BR18.  

Opdateringen omfattede også en kritisk gennemgang af litteraturlisten med henblik på at fjerne udgået 

litteratur og tilføje ny litteratur. 

 

Økonomi og medarbejdere  

Handicapidrættens Videnscenter modtager statslige driftstilskud fra to kilder. 5,5 mio kr. af de statslige 

tilskud er givet i form af driftstilskud fra satspuljen på Beskæftigelsesministeriets område, mens 1,67 mio 

kr. hidrører fra Danske Spils overskud og udmøntes af Kulturministeriet på baggrund af lov om fordeling af 

overskuddet fra lotto, hvor Videnscentret er optaget som fast tilskudsmodtager i gruppe B. 

Tilskuddet fra satspuljen blev i efteråret fornyet frem til sommer 2022. Da satspuljeforliget er opsagt af 

regeringspartierne til udløb ved det kommende folketingsvalg, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt 

at vurdere mulighederne for den fremtidige finansiering herfra. Det må afvente de politiske forhandlinger i 

næste folketingssamling. Det tilskud, som er bevilget ved satspuljeforhandlingerne i 2018, ligger imidlertid 

fast. 

Årsregnskabet balancerer med indtægter og udgifter på knap 7,4 mio. kr. Afvigelser fra budgettet har ikke 

helt kunnet undgås, men de er få og små. Største afvigelse har været på posten "Øvrige udgifter", hvor det 

udgiftsførte på 62.500 kr. vedrører forberedelse af et navneskift, som blev besluttet sidst på året, med 

udarbejdelse af nyt logo, designmanual mv.  

Handicapidrættens Videnscenter havde ved årets udgang 10 ansatte, hvoraf 9 er fuldtidsansatte. Centrets 

kommunikationskonsulent Maja Sølvstrøm holdt barselsorlov fra maj 2018, og derfor blev der ansat en 

barselsvikar i en 25-timersstilling fra 1. juni 2018. En af centrets jobkonsulenter Torben Pehrsson opsagde 

sin stilling med udgangen af juli 2018. Den 1. november 2018 blev Morten Juhl Munk ansat som konsulent i 

veteranprojektet ”På vej til en bedre hverdag” i en stilling, som fra 2019 er finansieret af Soldaterlegatet.  
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Nyt strategisk samarbejde og nyt navn 

Handicapidrættens Videnscenter er en uafhængig organisation oprettet i 1995 af Dansk Handicap Idræts-

Forbund (nu Parasport Danmark) med baggrund i en finanslovsbevilling. Videnscentrets kerneopgaver har 

allerede for mange år siden sprængt grænserne for, hvad der meningsfuldt kan rummes i begrebet ”idræt”, 

og det har ikke manglet på opfordringer fra kunder og samarbejdspartnere til at finde et mere dækkende 

navn.  

Med en ny samarbejdsaftale mellem Handicapidrættens Videnscenter, Parasport Danmark og Danske 

Handicaporganisationer blev der i efteråret 2018 banet vej for et navneskift og en styrkelse af centrets 

organisation. Et nyt sæt vedtægter er udarbejdet og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering, og den 2. april 2019 skifter centret navn til Videnscenter om handicap. Bestyrelsen får tilgang 

af to ekstra repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH), således at DH og Parasport Danmark i 

fremtiden vil have hver tre pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen består herudover af en repræsentant for den 

kommunale sektor udpeget af Roskilde byråd, og en til to medlemmer med særlige kompetencer udpeget 

af den øvrige bestyrelse. 

Videnscentret vil også efter navneskiftet kunne findes på webadressen www.handivid.dk. 

Medarbejderstaben vil være den samme, postadresse, emails og telefonnumre ligeså. Opgaveporteføljen er 

der heller ikke ændret på.  

Med det nye navn, det styrkede samarbejde med handicapbevægelsen, og det forhold at Videnscentret 

fortsat vil være en selvejende, almennyttig organisation, hvis indsats baserer sig på professionalisme og 

faglig integritet, vurderer vi, at Videnscenter om handicap vil være godt rustet til at møde fremtidens 

udfordringer. 

 


