Januar – 2016 – Nr 1.

BOO - Nyhedsbrev:

Organisationen:

Behandl os ordentligt
Græsrodsbevægelse
Non - profit - organisation

”ikke partipolitisk”
All rights reserved © Behandl os ordentligt

Behandl os ordentligt er en non profit græsrodsbevægelse
for alle på overførelses indkomst, uden for
arbejdsmarkedet, samt lavtlønnet og folk med en stor
social forståelse, for de folk der har brug for hjælp…

Vi er altid klar på at række en hjælpende hånd.
Til de folk der har brug for det på en eller anden måde.

Om Behandl os ordentligt:
Hent flere oplysninger på hjemmesiden
Vores Facebook Brug vores folder eller Kontakt os

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig
Hjælp os med at sprede vores nyhedsbrev vidt og bredt

Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at værre medlem.

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig

Støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:
Se vores hjemmeside, www.hjælptilhjælp.dk

Nyhedsbrevet:
Læses mange gode, vigtige oplysninger her
http://boo-nyhedsbrev.dk/

Koden til hjemmesiden:

Kontanthjælp:
I Danmark tager vi ikke højde for, at det er billigere for
kontanthjælpsmodtagere at bo flere end alene, hvilket
gør ydelsen særligt attraktiv for par. Hvis man vil gøre
noget ved kontanthjælpsmodtageres tilskyndelse til at
arbejde, bør man graduere ydelsen efter antal personer i
husstanden, vurderer professor. Læs mere

Danmarks Almene Boliger, BL, forsøger nu at råbe regeringen op: Kontanthjælpsloftet rammer de enlige med
børn og vil betyde, at adskillige vil blive sat på gaden,
hvis loven bliver vedtaget. Konkret vil det betyde, at
13.000 enlige med børn vil få 22.200 kroner mindre efter
skat. Læs mere
"Det er en sort dag": Forsker begræder vedtagelse af kontanthjælpsloft. - Ifølge Finn Kenneth Hansen, der er forskningsleder i Center for Alternativ Samfundsanalyse, er der
ingen grund til at feste over, at finansloven og dermed
kontanthjælpsloftet er i hus. Læs mere
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er for højt. - Det
mener beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er
bekymrende og uholdbar, siger Jørn Neergaard Larsen i
et interview på finans.dk. Læs mere
Bettina Post: Ingen kære mor for kontanthjælpsmodtagerne. Læs mere

Anbragte børn/unge:
Evaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform. - BDO har evalueret Servicelovens § 49 a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og § 153
om præcisering af fag personers skærpede underretningspligt, for Socialstyrelsen. Læs mere
Sommerens skandalesag med ulovlige besparelser på
udsatte børn i Odense Kommune har fået socialrådgiverne til at sygemelde sig eller rejse fra kommunen. Derfor
må kommunen nu bruge millioner på dyre vikarer for at
få bund i sagsbunkerne. Og pengene til det skal hentes
på børnehaver og skoler Formanden for socialrådgiverne
i Region Syddanmark, Anne Jørgensen, er ærgerlig over,
at hjælpen til at få bund i de mange sager om udsatte
børn kommer ved at spare på blandt andet pædagoger
og lærere. Læs mere
Sociale investeringer skal hjælpe børn og unge
Ingen bliver lykkeligere af, at vi udelukkende styrker
myndighedsdelen og sagsbehandlingen. De udsatte børn
og unge har brug for de kvalificerede og tidlige indsatser.
Læs mere
Kommunerne skal ikke længere tage sig af anbringelsessager - den opgave bør fagspecialister i regionale centre
overtage. - Sådan lyder det nu fra en forsker, efter P4
har sat fokus på de mange fejl, kommunerne laver i anbringelsessager. Læs mere
Kommunerne på Fyn vil nedbringe antallet af dyre anbringelser af børn. Det skal ske ved at ansætte flere
sagsbehandlere. I Assens har man taget skridtet(...)I Assens har kommunen investeret 5,6 millioner kroner på at
ansætte seks nye sagsbehandlere. Læs mere

Oplysnings:
Nye principafgørelser er udkommet her i december fra
Ankestyrelsen, så se om du kan bruge noget Læs mere
??? det er vist kun HK som kan komme i tanke om at sige
sådan noget ???. - Klap lige rensdyret: HK forsvarer jobcenter-ansatte
Det er forkert af LO at pege fingre af jobcentrene og sige,
at de ikke gør det godt nok. Det mener næstformand i HK
Kommunal Mads Samsing. Læs mere

Hjerneskade:
Erstatninger tikker ind hos hjerneskadet psykiaters patienter. - Indtil nu har 11 personer fået erstatning for skader
efter psykiaters behandling. Læs mere

Til alle der har hjulpet med at dele julehjælp ud..
Behandl os ordentligt synes det er godt der er mange der har
fået hjælp til jul, så de har kunnet få noget godt mad eller hjælp
til gaver, så det på en eller anden måde har blevet en god jul…
I samme åndedræt som vi har takket de mange der har hjulpet,
vil vi sige at det er skrækkeligt at vores land er kommet så langt
ud, samt vores politiker har ødelagt vores velfærd så meget at
det er nødvendigt at samle ind og dele julehjælp ud..
2016 håber vi bliver året hvor det vil gå den anden vej så der
bliver færre der skal have julehjælp…

Behandl os ordentligt takker for det gamle år og
ønsker godt nytår.

Steffens blogs:
Læs mere og her

Selvmord:
Verdens lykkeligste land? - Trods rekordhøjt forbrug af
de såkaldte "lykkepiller" fortsætter antallet af selvmord i
Danmark en vej: Opad. Der sker nu knap to selvmord
dagligt i DK. - Hele 680 danskere valgte den triste løsning at tage deres liv i 2012 - fordelt på 509 mænd og
171 kvinder. Det er en stigning på 12% i forhold til 2011.
Tallet for begge køn har ikke været højere siden 2002,
mens mænds selvmord nu er på det højeste niveau siden
år 2000. Læs mere
Ny forskning tyder på, at bedsteforældre ikke bare kan
gøre en positiv forskel i deres børnebørns liv, mens de er
små, men også kan få afgørende betydning for deres
trivsel og velbefindende langt ind i ungdomsårene. Det
skriver Kristeligt Dagblad. En undersøgelse foretaget af
Center for Selvmordsforskning blandt knap 3000 danske
unge mellem 13 og 19 år viser, at teenagere, som har et
godt forhold til deres bedsteforældre, har 53 procent
mindre risiko for at skade sig selv i forhold til de unge,
der ikke har et godt forhold til deres bedsteforældre. Læs
mere

Laura er 14 år og julemærkebarn. Hun er ikke på julemærkehjemmet for at tabe sig et par kilo, som mange af
de andre børn. Laura er der for at få et bedre selvværd.
- Jeg har truet med, at jeg bare ville begå selvmord lige
med det samme, hvis jeg fik chancen. Jeg kan give det
en uge, og hvis det ikke går godt nok, er det bare ud
foran et tog. Bare farvel", fortæller Laura i programmet
’Julemærkehjemmet – Kampen for en god barndom’.
Læs mere
Blogindlæg af Jesper van der Schaft, et menneske med
daglige selvmordstanker
Desuden fortæller jeg det, fordi der skal brydes et tabu
om at have selvmordstanker. Samtidig er det også for
mig vigtigt at fortælle, at jeg kan leve med at have disse
tanker i mit hoved, og det kommer jeg nok til at have resten af mit liv. Men det forunderlige er, at jeg stadig er i
live, og jeg ved, at jeg aldrig vil begå selvmord, men har
da tanker om, at jeg ikke vil vågne op næste dag. Hvordan kan det være, spørger du nok, selvom jeg både har
psykisk lidelse og selvmordstanker? Læs mere
Tv-vært: Jeg havde lyst til at køre min kæmpestore Cadillac ud over skrænten Læs mere
To gange det seneste år har 57-årige Jette, som er alvorligt psykisk syg, forsøgt at tage sit eget liv. Derudover har
hun flere gange været nødt til at lade sig indlægge akut på
psykiatrisk afdeling. Hver gang har det været en besked
fra kommunen, der har fået filmen til at knække. Læs mere

Medicinsk cannabis og natur medicin:
Forud for sidste uges folketingsdebat om medicinsk cannabis havde Lægemiddelstyrelsen opdateret myndighedernes
officielle notat om medicinsk cannabis. Smerteoverlæge
Tina Horsted forstår ikke, hvorfor styrelsen konsekvent
undlader at omtale forskning, der peger på gavnlig effekt
af medicinsk cannabis. Læs mere
Forslag i Folketinget om fri medicinsk cannabis 11- 12 2015. - Klaus Trier Tuxen fra Hampepartiet var inde på
Christiansborg og høre da Alternativets sundhedsordfører
Carolina Magdalene Maier fremsatte et lovforslag om frigivelse af medicinsk cannabis. Forslaget gik igennem førstebehandlingen. Han mødte Rikke Jakobsen fra Medicinsk. Se
video
Hver dag sprøjter Hanne Møller en smule cannabisolie på
et stykke lakridskonfekt, som hun spiser. Mere skal der ikke til, før hun opnår den ønskede effekt: at være smertefri. Hanne Møller lider af gigt i knæ, hofter og hænder, og
for to år siden begyndte hun at købe medicinsk cannabis
på det sorte marked på grund af sine ulidelige smerter(...)Udover gigt kæmper hun også med diabetes og
astmatisk bronkitis, men også det hjælper den medicinske
cannabis på. Hun har nu kvittet den stramme kostplan, så
hun kan spise, hvad hun vil. Blodsukkeret forbliver stabilt,
og hun får ikke længere kramper. Læs mere
Marie behandler sin sclerose med cannabis
Bare 19 år gammel var Marie afhængig af både krykker,
rollator og en kørestol. Hun lider af en meget aggressiv
sclerose, som ud over at give hende dropfod også resulterede i at Marie havde rystelser, tabte ting, mistede følelsen
i hænderne, faldt, var konstant træt og meget deprimeret.
Alt det skulle ændre sig, da Marie blev anbefalet at tage
medicinsk cannabis. Læs mere

ALLE TALER OM MEDICINSK CANNABIS I DAG. Se video
Søs Egelind: Håber virkelig på vedtagelse af medicinsk
cannabis. - Siden skuespilleren i sommer trådte frem med
sin egen brug af cannabis som medicin, er meget sket. I
dag førstebehandles forslag om tilladelsen i Folketinget.
Læs mere

Diverse om sygdom:
I dag (15-12-2015) træder den nye sygedagpengereform i
kraft.
Det betyder, at sygemeldte fremover kun er sikret sygedagpenge i fem måneder mod tidligere 12 måneder.
Efter de fem måneder er der mulighed for at få forlænget
sygepengene i ubegrænset tid for dem, der lider at en
uhelbredelig, livstruende sygdom. Andre syge vil kunne få
forlænget perioden med sygedagpenge, hvis de for eksempel har søgt om førtidspension eller venter på afklaring
omkring fleksjob. Læs mere
Danske læger ved ikke nok om flåtbid …
Frustreret mor: Jeg stoler hverken på læge eller sygehuset
Karina Lykke fra Viborg er sikker på, at hendes tre - årige
datter er ramt af en alvorlig infektion efter et flåtbid. Hun
føler sig ikke taget alvorligt. Læs mere
Thomas Justesen er i øjeblikket sygemeldt fra sit arbejde hos CRH Concrete - en betonelementfabrik i Hobro - på
grund af en arbejdsskade i hånden.
Men selvom det er meningen, at han skal tilbage til sit arbejde, når hånden er god igen, tvinger Mariagerfjord
Kommune ham nu i praktik. Ellers lukker de for hans sygedagpenge. Læs mere

I dag (15-12 - 2015) træder den nye sygedagpengereform
i kraft. - Det betyder, at sygemeldte fremover kun er sikret
sygedagpenge i fem måneder mod tidligere 12 måneder.
Efter de fem måneder er der mulighed for at få forlænget
sygepengene i ubegrænset tid for dem, der lider at en
uhelbredelig, livstruende sygdom. Andre syge vil kunne få
forlænget perioden med sygedagpenge, hvis de for eksempel har søgt om førtidspension eller venter på afklaring
omkring fleksjob. Læs mere
Smerter giver dårlig hukommelse. - Næsten alle med kroniske smerter har dårlig hukommelse. Smerten virker distraherende på koncentrationen og blokerer den plads i
hjernen, som hukommelsen skal bruge for at lagre oplysninger. Læs mere
Depression: En psykolog er lige så effektiv som medicin
Samtaler med en psykolog eller psykiater har lige så stor
effekt på svær depression som antidepressiv medicin, viser
ny forskningsgennemgang. Dansk psykiatriprofessor mener, at vi i Danmark bør være bedre til at tilbyde psykoterapi til depressive. Læs mere
Lille Lea kravler i fuldt firspring gennem stuen og efter sin
mor. Den otte måneder gamle pige er vant til at komme
rundt selv, for hendes mor, Stine Avnesø, gør sit yderste
for at bære mindst muligt på datteren. - De der løft, dem
kan jeg ikke holde til. Det er ikke kun barsels livet, der er
hårdt for Stine Avnesø. Hun er arbejdsskadet og kommer
efter al sandsynlighed aldrig til at kunne passe et fuldtidsjob. Læs mere
Hvis foden skrider, skulderen bliver slidt op af frisørsaks,
computermus, kan der være lang vej til erstatning. Ventetiden er i gennemsnit to år og tre måneder på en afgørelse. Læs mere

Arbejdsløse:
Flere vidner har set en mand forsøge at tage sit eget liv
foran Ringsted Jobcenter mandag eftermiddag. Vidner og
personale er blevet tilbudt krisehjælp. Læs mere
Behandl os ordentligt mener der burde evalueres på
hvad og hvordan jobcentrets betydning/indflydelse har
haft i vores samfund.
København: Gruppen af unge, der er i risiko for at ende
uden for arbejdsmarkedet resten af deres liv, er kraftigt
stigende.
Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser ifølge Jyllands-Posten, at 173.000 unge i slutningen af 2014 hverken var i job eller var under uddannelse. Læs mere
Ny aftale skal gøre livet på supplerende dagpenge nemmere. - Partierne bag dagpengeforliget har fundet ud af,
hvordan supplerende dagpenge kan bruges og genoptjenes. Læs mere

Der bliver flere og flere af dem der rager i container!

Uhyggeligt at man må starte på det for at overleve!!!

Ældreområdet:
Er du født efter 1962, har du snart udsigt til at skulle blive hængende på arbejdsmarkedet ét år længere. Læs
mere
Det volder store administrative problemer for Udbetaling
Danmark, at regeringen i går trak boligydelsespakken tilbage.
Det fremgår af en mail til Udbetaling Danmarks bestyrelse,
som TV 2 er kommet i besiddelse af. Læs mere
Baggrunden for spareplanen er, at regeringen har pålagt
landets kommuner at finde besparelser, det såkaldte
pmprioriteringsbidrag, hvilket betyder, at Aarhus Kommune skal finde 974 mio. kroner i budgettet frem mod
2019. Det sparekrav kommer blandt andet til at gå ud
over ældreområdet, da forvaltningen for Sundhed og
Omsorg er tvunget til at spare 222 mio. kroner frem til
2019. Forslagene til besparelser omfatter blandt andet
lukning af to af byens 37 lokalcentre og en reducering fra
ni til syv lokalområder. Det vil betyde, at 190 stillinger
skal nedlægges frem mod 2019. Se video
Ældre sagen var med til at få finansloven ændret i sidste
øjeblik: - Finansloven for 2016 er blevet vedtaget i folketingssalen torsdag formiddag. - Dermed kan finansminister
begynde at samle kræfter til forårets forhandlinger om boligydelsen og de andre elementer, der i 11. time blev pillet
ud af den blå finanslov. - For selv om regeringen, DF, L A
og Konservative 19. november gav hinanden håndslag på
aftalen om finansloven, er den blevet slankere siden. Massivt politisk pres og regnestykker fra blandt andre Ældre Sagen fik i begyndelsen af december Dansk Folkeparti
til at tvivle på de aftalte besparelser på boligydelsen til
pensionister. Læs mere

Retssag i retten i Viborg:
Vil du overvære retssagen om bortvisning på grund af en
person ville optage en samtale, den første af sin slags i
Danmark..
Så mød op i retten i Viborg retssal A, klostermarken 10,
8800 Viborg. - Onsdag den 13.januar 2016 kl.9:00
((Bortvisning skete 03-04-2014 på Bomi i Skive)

Behandl os ordentligt ser en fare signal i at Læger, organisationer og eksperter advarer i Jyllands-Posten om, at patienter i stigende grad overvåger personalet på landets sygehuse ved for eksempel at tage billeder eller lave lyd- eller videooptagelser under indlæggelsen.
Vi kan frygte at der snart kommer et lov indgreb imod at
optage samtaler, skulle det ske ville det være endnu en
sygdomstegn fra den lovgivende magt.
Advarer patienter: Stop med at overvåge sygeplejersker
og læger
Billeder eller videooptagelser af læger under en patients
indlæggelse skaber mistillid, mener forening. Læs mere

Vigtigt:
Husk altid uanset hvad der bliver sagt på
Christiansborg skal der være flertal for det
bliver vedtaget..

Politiker siger noget men gør noget helt andet!

Førtidspensionister:
Pensionsselskab lurede på nettet og slog hårdt ned på
Inge. Læs mere
Alle får alligevel deres boligydelse i januar
Der er godt nyt til de pensionister, der så ud til at skulle
klare sig med en reduceret boligydelse i januar, selv om
de havde krav på mere. - Udbetaling Danmark fortæller
fredag aften i en pressemeddelelse, at man har fundet en
teknisk løsning, der sørger for at der alligevel bliver udbetalt de rette beløb, selv om meldingen tidligere på
ugen var en anden.

Mindre bureaukrati skal sikre førtidspension i de åbenlyse
sager. - Kommunernes rehabiliteringsteams behøver ikke
længere behandle åbenlyse sager om førtidspension. Det
er partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob
blevet enige om. Læs mere

Fattigdom/hjemløs:
Flere og flere yngre mennesker bliver hjemløse i Danmark. Johanne på 19 er en af dem. Hun har været hjemløs i næsten et år. Hun går i skole, laver sine lektier og
passer sit fritidsjob på en tankstation, men det er en
kamp at få dagligdagen til at hænge sammen, når hun
ikke har sit eget sted at bo. Hør udsendelsen
Hjemløses klageret er forsvundet. Læs mere
Flere og flere yngre mennesker bliver hjemløse i Danmark. Johanne på 19 er en af dem. Hun har været hjemløs i næsten et år. Hun går i skole, laver sine lektier og
passer sit fritidsjob på en tankstation, men det er en
kamp at få dagligdagen til at hænge sammen, når hun
ikke har sit eget sted at bo. Hør mere
Kim Kortsen har været ædru i 14 dage.
Han drikker kaffe i Kirkens Korshærs varmestue i Mejlgade, og en gang i mellem går han ud på fortovet for at ryge
en hjemmerullet cigaret.
Han er 49 år og kender livet som hjemløs i Århus. I et år
boede han i en tom kælder eller på bænke rundt om i byen. Læs mere
Næstekærlighed: Peder Morre, leder af Den sociale café
Hjerterummet i Aalborg, tegner og fortæller lidt om,
hvordan Hjerterummet gerne skal være en slags hjem
for hjemløse. Se mere
KRONIK – Jeg har arbejdet med hjemløse i 35 år – først i
herbergerne, siden på gaden. Her har jeg stået ansigt til
ansigt med mange ulykkelige skæbner, og undervejs har
jeg ikke kunnet undgå at lægge mærke til de forandringer i hjemløses vilkår, som tiden har ført med sig.. Læs
mere

Tandbehandling:
Nye regler for hjælp til tandbehandling – alle kommuner
modtager ansøgninger, men flere oplever administrative udfordringer. - En ny paragraf i aktivloven skal give kontanthjælpsmodtagere og andre, som modtager ydelserne på uddannelseshjælps - eller kontanthjælpsniveau efter aktivloven, bedre adgang til tandbehandling. Loven trådte i kraft 1.
januar sidste år, og Ankestyrelsens landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end 2/3 af kommunerne
har udarbejdet interne retningslinjer for administrationen af
den nye mulighed for hjælp. Samtidig oplever 2/3 af kommunerne udfordringer forbundet med netop administrationen.
Af fuldmægtig Lotte Karlsgaard Thost
Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2014.
Undersøgelsen af kommuners administration er baseret på
en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor kommunerne er blevet spurgt, hvordan de administrerer den nye
paragraf i aktivloven - § 82a om hjælp til tandbehandling. De
er også blevet spurgt, om de har orienteret borgere og tandlæger om muligheden for hjælp.
Flere kommuner har orienteret om den nye ordning
Hele 71 procent af kommunerne har orienteret tandlæger i
kommunen om muligheden for hjælp til tandbehandling,
mens 40 procent af kommunerne har orienteret borgerne om
muligheden. Orienteringen er typisk foregået via kommunernes hjemmeside og/eller skriftligt materiale samt i mødet
med den enkelte borger.
De fleste kommuner vurderer, at det er via kommunen eller
tandlægen, at de fleste borgere har fået kendskab til muligheden for hjælp til tandbehandling.
I undersøgelsen belyses en række umiddelbare sammenhænge forbundet med orientering af borgere og tandlæger.

Det ses blandt andet af, at de kommuner, der får flest ansøgninger, har orienteret tandlæger og/eller borgere om muligheden for hjælp. I dette tilfælde betyder det, at der er flere blandt de kommuner, som har orienteret, der har over
100 ansøgninger per 100.000 indbygger. I undersøgelsen har
vi sammenlignet med de kommuner, som ikke har lavet en
generel orientering. - Mange kommuner har retningslinjer for
sagsbehandlingen. - Alle kommuner oplyser, at de i første
kvartal 2014 har modtaget ansøgninger om hjælp til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82a. I alt 72 procent af
kommunerne har interne skriftlige retningslinjer for behandlingen af disse ansøgninger. - Den gennemsnitlige sagsbehandling i de fleste kommuner skønnes at være på maksimum en måned. - I undersøgelsen belyses en række umiddelbare sammenhænge forbundet med at have interne retningslinjer. Når vi sammenligner de kommuner, der har interne retningslinjer med de kommuner, der ikke har, ses det,
at flere blandt førstnævnte har orienteret borgere og tandlæger om mulighederne for hjælp. - Ordningen rummer udfordringer for både borger og kommune
I alt 66 procent af kommunerne oplever, at administrationen
af aktivlovens § 82a giver udfordringer for kommunerne.
Nogle kommuner oplever, at koblingen mellem aktivlovens §
82a og § 82 (om hjælp til behandling) medfører en tidskrævende og administrativ tung sagsbehandling. En kommune
beskriver det således: - ”Det er mere tidskrævende, at der
både skal sagsbehandles i forhold til § 82a og i forhold til §
82 i tilfælde, hvor borgeren søger om hjælp til egenbetalingen. Det giver udfordringer i forhold til betalingen, at den
splittes op i forhold til de to paragraffer i de digitale betalingssystemer” Herudover oplever nogle kommuner, at der er
udfordringer forbundet med kommunens samarbejde med
tandlægerne.

Det gælder blandt andet i forhold til at afgøre, hvad der er et
samlet behandlingsforløb, hvornår en behandling er nødvendig og hvordan tandlægeregningen skal opdeles mellem
kommune og borger. En kommune skriver: - ”Når behandlingen er under 10.000 kroner er det en administrativ udfordring at gennemskue om tandlægen "deler" behandlingen op
og dermed undgår forudgående ansøgninger [krav om forhåndsgodkendelse fra kommunen], men foretager større
tandbehandlinger.” - I alt 41 procent af kommuner har oplyst, at borgerne oplever udfordringer i forbindelse med ansøgning om hjælp. Borgerne kan for eksempel have vanskeligt ved at forstå reglerne eller ved at lægge ud eller betale
deres egen del af tandlægeregningen. - De fleste ansøgninger munder ud i hjælp Kommunernes skøn viser, at de fleste
ansøgninger resulterer i hel- eller delvis bevilling af hjælp.
Hos næsten 25 procent af kommunerne bliver alle afslag forelagt en tandlægekonsulent. - Kommunerne har oplyst, at
afslag på hjælp ofte skyldes at ansøgeren ikke tilhører den
gruppe, som har ret til hjælp til tandbehandling ifølge § 82a
At den ansøgte tandbehandling har kosmetisk karakter eller
at der mangler dokumentation for afholdelse af den lovpligtige egenbetaling eller helbredsmæssig dokumentation for behandlingen. - En kommune skriver følgende: - ”Hovedparten
af afslagene gives, fordi borgeren ikke er omfattet af personkredsen, som kan modtage hjælp efter § 82a. Men da borgeren stadig kan være berettiget til hjælp efter aktivlovens §
82, sendes ansøgningen oftest til vurdering hos tandlægekonsulenten alligevel til trods for, at dette ikke er relevant i
forhold til § 82a.”
Læs Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens §
82a.

Vi frygter også der kommer flere der bliver sat på
gaden fordi de ikke kan betale huslejen…

Psykiatrien:
Aarhus: Region Midtjylland vil bygge boligkompleks på kirkegård ved Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor 2148 psykiatriske patienter er begravet.
Gravpladsen ligger i et hjørne af parken bag det nuværende psykiatriske hospital, hvor der skal bygges op mod
7000 kvadratmeter bolig. Men ikke alle er begejstrede for
byggeplanerne - præster, biskoppen og museumsleder er
imod. Se video
Så lukkede to væresteder for psykisk syge - hvor skal vi
nu være? - Københavns Kommune har på kort tid lukket
flere væresteder for psykisk syge. Læs mere
Hver fredag mødes patienter og ansatte i Regionspsykiatrien i Viborg til et uformelt møde. - Jeg synes, det er en god
ting, fordi der er sådan en afslappet stemning, fortæller
Maria Jensen, der er psykisk syg og indlagt for fjerde gang
med diagnosen paranoid skizofreni med angst og depression. Læs mere

Da Camilla Krogh i 2008 fik diagnosen skizofreni, var det,
som om alt lys i hendes sind blev slukket. For alt, hun
havde hørt om sygdommen, var præget af mørke, alle disse skrækhistorier om tossede mennesker, der for altid var
fortabte(...)Men Camilla Krogh nægtede at opgive håbet.
Selvom selvmord flere gange virkede som den eneste vej
ud, selvom hun kæmpede for at komme fra den ene dag til
den næste, og selvom hun var opgivet af en psykiatri, der i
to år tvangstilbageholdt hende, er hun kommet ud på den
anden side af mørket. Læs mere
Når mor eller far har en livs krise. - Som forælder kan du
lige såvel som alle andre få en livs krise. For livs kriser er
en naturlig del af livet og noget, alle kæmper med fra tid
til anden. Men det er vigtigt, at du ikke lader dine børn blive unødigt påvirket af din livs krise, for ellers kan de lide
psykisk overlast. Læs mere
PSYKIATRIENS NYE ALLIANCE: - 10. december mødtes
godt 30 forskellige foreninger, fagforbund og organisationer, der arbejder med psykisk sygdom og sundhed, hos
Psykiatrifonden for at finde ud af, hvordan man kan samarbejde om at give mennesker med psykisk sygdom en
klar stemme i medierne og på den politiske dagsorden.
Læs mere
NÅR MOR LIDER AF SKIZOFRENI: - Hvis en mor har diagnosen skizofreni, er risikoen for, at hendes barn anbringes
uden for hjemmet, før det fylder 18 år, 24 gange højere
end for andre mødre. Det viser en stor dansk registerundersøgelse, der har fulgt alle første - fødte og deres forældre fra 1982 til 2013. Læs mere

Bisidderkursus:
BOO tilbyder gratis bisidder kurser. Vi lægger ud med kurser
i nedenstående byer og håber på du vil være med til at giver
et medmenneske den støtte det er at være bisidder Tilmelding til kurserne finder du her under Kurser
Kurserne vil blive afholdt:
Horsens
Sted: Sund By Butikken
Adresse: Åboulevarden 52, 8700 Horsens
Dato: 13. januar 2016
Klokken: 18.00 til ca. 22.00 (ring på klokken, da døren er
låst)
Seneste tilmeldingsdato er den 6. januar 2016
Skive
Sted: Møllegården
Adresse: Møllegade 5, 7800 Skive
Dato: Den 16. februar 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 9. februar 2016
Viborg
Sted: De Frivilliges Hus
Adresse: Vesterbrogade 1, 880 Viborg
Dato: Den 23. februar 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 16. februar 2016
Holstebro
Sted: Kultur og Frivillighuset i Holstebro
Adresse: Nygade 22, 7500 Holstebro
Dato: Den 22. marts 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 15. marts 2016

Nykøbing Mors
Sted: Morsø Folkebibliotek
Adresse: Støberiet, Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors
Dato: Den 29. marts 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 22. marts
Tilmelding til kurserne finder du her under Kurser

Bisidder team:

Bisidder:
Her-finder-du-vores-bisiddere
Har du brug for en bisidder
Velkommen til ny bisidder i Roskilde, Jørgen Berger Aafalk

Gå aldrig til møde uden bisidder!!!

Oplysninger du måske kan bruge:
Her kan du få gratis hjælp:
Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf

Find os på facebook: Organisation behandlosordentligt
Der er kommet 1 ny facebook grupper:

Hvordan kan man spare
Se vores folder:
Boo-facebook_grupper
Om Behandl os ordentligt
Hvad kan/gør Behandl os ordentligt
Boo-frivillig_jobavis

Oplysning:
Ønsker du at få noget med i www.boo-hedsbrev.dk, så
send en mail: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Vigtigt:
Husk altid hvis du aflever noget vigtigt papir på
kommunen/jobcentret så få en skriftligt
bekræftelse med dato og navn på den der har
modtaget dit brev.

Ingen Partipolitik i behandl os ordentligt!!

M.v.h.

”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

