
 

  

 

Referat af Handicaprådets 4. ordinære rådsmøde den 
12. august 2021 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen for Handicaprådets 4. ordinære rådsmøde godkendes 

uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af referat godkendt 

Referat af Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde godkendes uden be-

mærkninger.  

 

3. Tilgængelighed, universelt design og lige muligheder for delta-

gelse  

Sidse Grangaard, arkitekt, ph.d, seniorforsker, forskningsgruppeleder 

BUILD, AAU holdt et oplæg om universelt design. Hjemmesiden 

Rumsans.dk blev introduceret, og der blev fremhævet flere konkrete ek-

sempler på universelt design, og Handicaprådet blev indført i baggrun-

den for universelt design, der har til formål at skabe inkluderende og so-

cialt bæredygtig arkitektur. Universelt design handler om at designe li-

geværdigt til menneskelig diversitet. Med universelt design er visionen 
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at bygge et miljø, der inkluderer menneskelig mangfoldighed på tværs 

af funktionsevne, alder, køn, kultur og etnicitet. Der skal skabes et sam-

fund, hvor alle kan være med, og hvor hvert individ kan vælge at bruge 

den designløsning, der passer bedst. Til dette opstilles følgende otte 

mål for universelt design; passe til flere kroppe, komfort, klarhed, forstå-

else, velvære, social integration, ”personliggørelse” og kulturel sømme-

lighed.  

 

Universel design skal passe til flere kroppe, som derfor skal imøde-

komme et bredt spektrum af kropsstørrelser og evner. Komfort sikrer at 

udfordringer holdes inden for rimelige grænser i forhold til kropsfunk-

tion og oplevelse. Klarhed sikrer at vigtig brugsinformation let og ube-

sværet kan opfattes og forstås. Forståelse skal skabe klare, entydige og 

intuitive betjeningsmuligheder og brug. Velvære bidrager til sund-

hedsfremme, sygdomsforebyggelse og beskyttelse mod ulighed. So-

cial integration, hvor alle grupper behandles med værdighed og re-

spekt. ”Personliggørelse”, hvor valgmuligheder indarbejdes og der er 

mulighed for at udtrykke individuelle præferencer. Kulturel sømmelig-

hed, hvor kulturelle værdier og den sociale og miljømæssige kontekst 

for ethvert designprojekt respekteres og styrkes. Sidse henviser til arki-

tekten Per Ravn, der til test af universelt design trækker på bogstavkom-

binationen LNOB, der står for Leave No One Behind, og er et tværgå-

ende princip bag FN’s verdensmål. 

 

Den efterfølgende dialog var bl.a. en drøftelse af, at det i praksis burde 

være nemt at skabe tilgængelighed, men at der er flere udfordringer så-

som kulturarv og vaner. Derudover er det svært at lave reglementer om 

tilgængelighed og universelt design, fordi man gerne vil undgå at sætte 

mennesker i bås, da alle har forskellige behov. Sidse fortæller, at der er 

kommet et større fokus på universelt design på arkitektuddannelsen. 

Det næste skridt er, at de forskellige specialister skal arbejde på tværs, 

for det er på denne måde de gode løsninger skabes. 

 

Dernæst gav René Sørensen Overby, arkitekt, Universal Design Hub, Be-

vica Fonden, et indblik i sit ph.d.-projekt om brugerdeltagelse i samar-

bejdet om universelt design. Projektet er et samarbejde mellem Statens 

Byggeforskningsinstitut og Danske Handicaporganisationer. René for-

talte, at projektets mål har været at studere og diskutere Danske Handi-

caporganisationers rolle som dialogpartnere i samarbejde med bygge-

riets parter om universelt design og tilgængelighed. Ambitionen har 

været at udpege et forandringspotentiale, der styrker brugerdeltagel-

sen i fremtiden.  

 

Ifølge René er arkitektur ikke blot de fysiske rammer. Arkitektur forstås 

som bevægelig og agerende og kan i kraft af sin udformning af rum 
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tilbyde en række muligheder for, at forskellige menneskelige dynamik-

ker og aktiviteter kan opstå og udfolde sig. Med andre ord er arkitektur 

med til at forme vores livspraksis, og er med til at aktivere menneskers 

muligheder og udfoldelse og sociale interaktion. Hvis ikke arkitekturen 

understøtter menneskets muligheder for at agere og udfolde sig, kan 

arkitekturen have begrænsende egenskaber.  

 

Danske Handicaporganisationer oplever, at mennesker med funktions-

nedsættelse møder begrænsninger i dansk arkitektur, der begrænser 

mulighederne for at agere og deltage på lige fod med andre. De fysiske 

rammer kan hæmme de sociale interaktioner, og give oplevelsen af ikke 

at blive inkluderet i fællesskabet. Derfor har Handicaporganisationerne 

lagt et politisk pres på byggelovgivning og byggefaglig praksis, og man 

engagerer sig som repræsentanter i brugerdeltagende processer for at 

øge tilgængeligheden i det byggede miljø. Danske Handicaporganisati-

oner er desuden kerneaktører i processer med brugerdeltagelse og 

samarbejde om universelt design og tilgængelighed i Danmark. 

 

Selvom man laver brugerinddragende processer, peger forskning på, at 

der er udfordringer i at forme vores omgivelser, så de tilgodeser men-

neskelig mangfoldighed og ønsket om, at arkitektur er for flere. René ta-

ger afsæt i to problemfelter i sit oplæg. 

 

Første problemfelt er betydningen af, hvordan man ’ser’ handicap i 

samarbejdet om universelt design og tilgængelighed. Studiet viser, at 

der i dialogen mellem byggeriets parter og brugerrepræsentanterne er 

forskellige forståelser af handicap, herunder den medicinske handicap-

model, den sociale handicapmodel og den relationelle handicapmodel.                

 

I den medicinske handicapmodel forstås ”handicap” som individets 

funktionsnedsættelse og begrænsning. Der tages her udgangspunkt i et 

klinisk perspektiv, hvor der fokuseres på den enkeltes defekt eller funkti-

onsnedsættelse, der forsøges behandlet. I den sociale handicapmodel 

forstås ”handicap” som skabt af samfundet og omgivelserne. I den rela-

tionelle model forstås ”handicap” som et tab eller en begrænsning af 

mulighederne for at deltage i samfundet på lige fod med andre. I denne 

model er der fokus på relationen mellem mennesket med funktionsned-

sættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer.  

 

René fortæller, at der hos byggeriets parter efterspørges ”ret og rime-

lighed” ift. tilgængelighed og universelt design. Repræsentanter for 

denne tilgang spørger eksempelvis ind til rimeligheden af, at en lille 

gruppe mennesker skal have så stor indflydelse, på måden vi skaber vo-

res omgivelser. I dette perspektiv ses mennesker med funktionsnedsæt-

telse som en minoritet, som man skal skabe særlige løsninger til. Denne 
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forståelse læner sig op ad den medicinske handicapmodel, hvorfor arki-

tekternes løsninger til mennesker med funktionsnedsættelse, bliver en 

særlig løsning som afhjælper det enkelte individs funktionsnedsættelse 

eller begrænsning.  

 

Modsat deler repræsentanter for mennesker med funktionsnedsættelse 

ikke denne forståelse. Her beskriver flere, hvordan man først oplever 

handicap, når man møder omgivelser, der skaber barrierer for delta-

gelse. Ud fra dette perspektiv ses mennesker med funktionsnedsættelse 

som en del af den menneskelige mangfoldighed og ikke som en minori-

tet. Forståelsen læner sig op ad den sociale handicapmodel. Ud fra 

dette syn må det byggede miljø ændres, så alle inkluderes. 

 

Den relationelle handicapmodel er mere dynamisk og udfordrer diskus-

sionen af normalitets- og mangfoldighedsbegreber, samt hvordan rum 

kan betragtes som middel til at sikre en højere grad af inklusion og lige-

stilling. 

 

René fortæller, hvordan byggeri siges at afspejle en generel samfunds-

mæssig udfordring, nemlig forståelsen af menneskelig mangfoldighed. 

I flere projekter fremstår tilgængelighed ikke som arkitektonisk kvalitet 

for alle, men som arkitektonisk kompensation for nogle. Det er vanske-

ligt at sætte rammerne for, hvad der sikrer universelt design.  

 

Ved at betragte forskellige funktionsevner som en del af menneskelig 

mangfoldighed, kan man nå en bredere forståelse af diversitet og styrke 

kvaliteten af inkluderede miljøer for flere mennesker.  

 

Herefter fortæller René om det andet problemfelt, der har at gøre med, 

hvordan man forstår og definerer brugernes rolle, ansvar og råderum. 

Det er uklart, hvilken viden brugerrepræsentanter og byggeriets parter 

skal bidrage med i samarbejdet om universelt design og tilgængelig-

hed. Denne afklaring og præcisering af roller og tydelig ansvarsforde-

ling er afgørende for en god løsning. Når der skal bygges nye byggerier, 

tages der ofte afsæt i bygningsreglementet, et opslagsværk om standar-

der og krav til bygninger. Det er en udfordring at lave reglementer om 

tilgængelighed, da mennesker er forskellige og komplekse. Et vigtigt 

aspekt er, at mennesker med funktionsnedsættelse har fokus på at infor-

mere arkitekter om, hvad der kan fungere, fremfor hvad der ikke funge-

rer. Samtidig skal man se på mulighederne for at vende perspektiver fra 

et fokus på menneskers funktionsnedsættelse, til at tale om menneskers 

forskellige funktionsevner.  

 

Det drøftes på mødet, hvordan der er kommet større fokus på tilgænge-

lighed og universelt design, men at det stadig er en proces, der tager 
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tid. Der undervises i tilgængelighed og universelt design på universite-

terne, så der fremadrettet kommer større fokus på området. Der stilles 

spørgsmål ved, hvorfor vi ikke er længere i processen og til økonomien 

på området. Sidse påpeger, at der stadig mangler viden på området. 

 

4. En personlig beretning om at leve med et handicap 

Mette Justsen fortæller en personlig beretning om det at leve med mu-

skelsvind, og hvilke udfordringer der følger med. Mette er født med 

muskelsvind og har altid siddet i kørestol. Hun er uddannet sexolog og 

har en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Derudover har hun 

skrevet en bog om sit liv. Den handler blandt andet om de udfordringer, 

man møder som borger med handicap og det at rejse med et handicap.  

 

Mette spørger indledningsvist mødedeltagerne, hvornår de sidst har la-

vet noget socialt, og hvilke forberedelser de lavede op til. Katrine og Jes 

fortæller kort om deres seneste sociale aftale. Efterfølgende fortæller 

Mette, hvilke udfordringer hun møder i dagligdagen som borger med 

handicap i København. Konkret indebærer det problemer med parke-

ring og adgangsforhold til kørestole, som mange steder ikke er eksiste-

rende, fx ved restaurantbesøg. Derudover er der udfordringer i forbin-

delse med toiletbesøg, hvor et stort handicaptoilet ikke er tilstrækkeligt, 

da mange har behov for loftslift, eller en briks man kan ligge på, samt 

om vejen derhen er tilgængelig. Her mødes udfordringer som vejar-

bejde, brosten, fliser, fortove, mv. Mette fortæller, hvordan hun ikke kan 

se koncerter med sine venner, fordi hun placeres i et specielt handicap-

område, mens hendes venner skal stå i et andet område. Samtidig kan 

hun ikke tage med sin niece på legeplads, da underlaget ikke er tilgæn-

geligt for kørestolsbrugere.  

 

Disse udfordringer møder Mette ikke på samme måde i udlandet. I 

nogle lande findes der en diskriminationslovgivning med standarder for 

at fx lifte og ramper skal være til stede og virke. René tilføjer, hvordan en 

af de største udfordringer ses ved kulturarvsbyggeri. Det drøftes, hvor-

dan man mange steder i udlandet er langt foran Danmark, og hvordan 

vi kan lære af dette. 

   

5. Eventuelt  

Til eventuelt blev der givet en kort status på det kommende møde med 

Økonomiudvalget. Janne har lavet et udkast til, hvem der siger noget på 

følgende områder: Handicappolitikken, tillid og inddragelse, tilgænge-

lighed, introduktion til handicapområdet med de nye politikere, indle-

dende om handicappolitikken og budget og økonomi.  
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