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BOO-Nyhedsbrev

Behandl os ordentligt
Er Danmarks største
- folkets organisation
- dit talerør
- non profit
- ikke parti politisk
- Fuld af info & oplysning
Alle rettigheder tilhører © Behandl os ordentligt
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Hvis dine rettigheder er til side sat som patient
Uanset om dine rettigheder er til side sat af din kommune,
dit sygehus, Udbetaling Danmark eller din region som
patient kan du klage over det til Styrelsen for
patientsikkerhed.
Det kan fx dreje sig om flg.:
• Kommune (https://stps.dk/da/borgere/klage-oversundhedsvaesenet/klage-over-brud-paa-dinepatientrettigheder/om-kommunens-afgoerelser/)
•

Sygehus (https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-brud-paadine-patientrettigheder/om-regionens-eller-sygehusets-afgoerelser/)

•

Aktindsigt (https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-brud-paadine-patientrettigheder/om-aktindsigt/)

•

Afgørelser fra Udbetaling Danmark (https://stps.dk/da/borgere/klage-oversundhedsvaesenet/klage-over-brud-paa-dine-patientrettigheder/om-udbetaling-danmarksafgoerelser/)

•

Afgørelser fra Sundhedsstyrelsen (https://stps.dk/da/borgere/klage-oversundhedsvaesenet/klage-over-brud-paa-dine-patientrettigheder/om-afgoerelser-frasundhedsstyrelsen/)

•
•

Afgørelser fra Søfartsstyrelsen (https://stps.dk/da/borgere/klage-oversundhedsvaesenet/klage-over-brud-paa-dine-patientrettigheder/om-afgoerelser-frasoefartsstyrelsen/)

Styrelsen for patientsikkerhed finder du her (https://stps.dk/da/borgere/klage-oversundhedsvaesenet/klage-over-brud-paa-dine-patientrettigheder/)
Du sender klagen fra borger.dk og benytter skemaet her (https://www.borger.dk/sundhed-ogsygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-brud-paapatientrettigheder?NavigationTaxonomyId=99440326-09ab-42a2-a46c-e96a83831077)

Behandl os ordentligt, synes det er en rigtigt god udmelding fra 41 fagforeninger at de mener
reglerne skal ændres for førtidspensionister ... hurra.
Når ja det er rigtigt fagforeningerne råbte også da man ændrede dagpengereglerne, det var lige før det
love bål og brand og da regnede man "kun" med der ville falde 4.500 ud af dagpengesystemet!!!
Men den holdte ikke vand der er ca. faldet 90.000 ud af dagpengesystemet og hvad gjorde
fagforeningerne enligt ?
Vi kan ikke svare 100 % på hvad fagforeningerne rent faktisk gjorte, men et kan vi med 100 %
sikkerhed sige, det havde ikke skygge af effekt...
Så derfor vil vi godt lige se hvad de kan udrette med førtidspensionen, inden vi klapper så vores
hænder er totalt hudløse....
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•
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Syg under job
Når du bliver syg under
job, så er det så regel
sådan at din arbejdsgiver
ønsker dokumentation for
du er syg og derfor kan din
arbejdsgiver forlange
forskellige typer af
dokumentationer.
Alle erklæringer og
attester skal
arbejdsgiveren betale og
lægger du penge ud for
sådanne, så skal du bede
om en kvittering og sende
regningen til din
arbejdsgiver.
Tro- og love erklæring
Denne er en erklæring som den syge skriver under på og returnerer til arbejdsgiveren.
Denne benyttes sjældent, da det kun er den syge som laver sin egen vurdering af hvor syg
man er.
Friattest
En friattest er for den arbejdsgiver som ønsker en lægelig vurdering af den ansattes
sygdom. På denne form for attest skal lægen kun bekræfte, at du er syg.
Varighedserklæring
Efter 14 dages sygdom kan arbejdsgiveren ifølge funktionærloven forlange en
varighedserklæring. Din læge skal her vurdere hvor længe dit sygefravær vil forventes.
Mulighedserklæring
Denne erklæring er den mest brugte når sygeperioden er længere varende. Denne form for
erklæring skal være med til at afdække og lave tiltag til at du hurtigst muligt kan komme i
arbejde igen. Mødet er du forpligtiget til at møde op til med mindre din sygdom forhindre dig
i at møde op.
Arbejdsgiveren kan indkalde dig til en samtale for at udfylde mulighedserklæringen som så
sendes til din læge, der vurderer om oplysningerne af mulighedserklæringen tager hensyn
til skånebehov, pauser og andet. Lægen sender erklæringen retur til arbejdsgiver.

Hvis du ikke får afleveret lægeerklæring eller attester kan du blive bortvist af din arbejdsgiver og
betragtes som ulovlig udeblivelse fra dit job.
Angående vores facebook grupper:
Ønsker du at BOO bør lægge spørgeskema op om emner, så send
det til Admin og vi vil se på det.
Årsagen til det skal gå igennem Admin er at der ikke bare skal samles
info ind i gruppen af alle og enhver uden medlemmerne ved hvad
oplysningerne bruges til.
Lægger du spørgeskemaer op uden at spørge Admin så slettes de.
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Spørgsmål som lejer i lejebolig:
Bor du til leje og har du spørgsmål i den forbindelse, så
kan Behandl os ordentligt nu tilbyde dig, at sende dine
spørgsmål til en gratis advokat som har speciale inden for
lejeloven.
Det foregår på den måde at du sender dit spørgsmål til
boo@behandlosordenligt.dk og så sender vi dit spørgsmål
videre til den frivillige advokat. Når Behandl os ordentligt
får svar fra advokaten, så vil du få svaret tilsendt fra
Behandl os ordentligt.
Husk at skrive spørgsmålet så klart og tydeligt med
flest mulige oplysninger. Skriv det kort men præcis
evt. som punktopstilling.
Der svares på spørgsmål som fx:
• Er lejekontrakten fair og lovmæssig ok?

•

Udlejning af værelser i lejelejlighed

•

Er depositum og forudbetalt leje lovligt?

•

Hvad kan udlejer kræve af mig?

•

Hvad rettigheder har udlejer overfor mig?

•

Hjælp til henvendelser til udlejer

•

Hjælp til henvendelser til huslejenævnet

•

Hjælp til vurdering af fejl og mangler

Og mange flere spørgsmål som både kan være generelle spørgsmål som må udlejer tage betaling
for trappevask, må udlejer have egen nøgle til lejemålet osv. Det kan også være spørgsmål som er
konkrete spørgsmål som når en lejer er uenig med udlejer vedr. lejemålet.
Rådgivning fra advokaten kan indebære, hvis du har en god sag mod din udlejer at kontakte udlejer
eller rådgive dig i hvad der er bedst at gøre og henvise dig til en advokat som har speciale inden for
lejeloven.

Her er noget alle bør læse og tænke over om de vil
accepter: Tre gigantiske koncerner kan i løbet af i år
sætte sig på det globale marked for såsæd og
sprøjtemidler. Landbrugs- og miljøforeninger er
alarmerede, men stordriftsfordele kan være
nødvendige i en overbefolket verden, mener
økonomer. Læs mere
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Læge anbefaler syge at flytte fra Københavns
kommune fordi kommunen ikke vil give dem
førtidspension.
Hvor mange kommuner gør ikke det samme og
hvor finder man en kommune som behandler sine
borgere ordentligt og give førtidspension, når
helbredet ikke er til noget mere og et job er
nytteløst.
Lad os så få nogle flere læger på banen i kampen
for de syge som går imod kommunernes
behandling af syge borgere som kun føre til at
borgeren bliver endnu mere syg. Læs mere

Kulturen og temauger i skolerne kan være måder, at
skabe et mere nuanceret billede af Grønland, mener
initiativtagerne bag konferencen.
- Formålet med konferencen er at drøfte, hvordan man
aktivt åbner op for f.eks. at grønlandske rockbands
kommer på scenen i løbet af sommerens mange
musikevents – eller at få grønlandske kunstnere og
designer med i lokale udstillinger, står der i invitationen.
Læs mere

Noget slog klik for dem, da jeg kom cyklende
op ad indkørslen. Med løstsiddende jeans, sorte
rande under øjnene og tre jakker for at opvarme
min afmagrede krop. På gulvet foran mig stillede
mor badevægten. Jeg skulle stille mig op på
den, lød det. Jeg skreg, for jeg vidste godt, hvad
klokken havde slået. Min far sad i hjørnet og
holdt sig for ørerne. Han havde aldrig set sin lille
pige sådan. Jeg havde aldrig set min far sådan
– skræmt. Læs mere

Skive har fået borgerrådgiver, ikke fordi det er nogen sensation
i det, men desværre er der mange som tro at så vil deres sag de
har med kommunen nemmer blive hørt eller komme igennem og
hurtigere blive af gjort, hvis vi se alle andre steder hvor de har
borgerrådgiver er der ikke noget som tyder på at det vil ske, vi
skal huske man bider ikke den hånd som fodre en. Læs mere

Der er kamp om pladserne på landets forsorgshjem. Over
halvdelen må hver uge afvise borgere, der akut savner tag
over hovedet. Samtidig er der kommet flere beboere med
psykiatriske problematikker, viser ny undersøgelse fra
Socialpædagogerne. Læs mere
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Jobcentre vil skaffe ledige til tyske job
Informationsmøder i Nakskov og Nykøbing vil fortælle om EU-støttet
projekt, som giver mulighed for både tyskkursus og kontakt til tyske
arbejdsgivere. Læs mere

Hvad er det for et samfund vi har når den slags kan finde
sted?
Alberte Dommerby Kristensen fra Holstebro blev mobbet i 5.
klasse. Selvom hun nu er 20 år, så fylder mobberiet stadig
meget i hendes hverdag. Derfor har hun kontaktet Tværs. Læs
mere

Jens Arentzen: Jeg skreg: »Nej, nej, ikke antabus« og vidste
allerede dengang, at nu var det kassetænkningens lov, der
afgjorde min mors skæbne
Hvorfor hedder det egentlig misbrug? Det danske sundhedsvæsen
ser ofte psykofarmaka som løsningen på menneskelige kriser. Det
virker fuldstændig absurd på mig. Læs mere

Man skal tænke over hvad man sender/siger til syge personer:
Pernilla Måneschiöld vil aldrig tilgive sig selv for den sidste besked, hun sendte til sin
døende mor.
Den 26-årige, svenske blogger Pernilla Måneschiöld får stor opmærksomhed i
disse dage for et uhørt hjerteskærende, ærligt og selvransagende indlæg, hvor hun
erkender et kæmpe svigt af sin mor. Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har revideret de helbredskrav,
der stilles til førere af motorkøretøjer. Fremover spænder medicin,
der indeholder THC – det psykoaktive stof i cannabis – ikke
automatisk ben for kørekortet. En stor sejr, lyder det fra
Scleroseforeningens direktør Klaus Høm. - Medicin, der indeholder
THC, spænder ikke længere ben for kørekortet. Det skyldes, at
Styrelsen for Patientsikkerhed nu har udarbejdet en ny vejledning
om helbredskrav til kørekort til brug for lægerne og politiet, der
gælder fra og med august 2017. Det sker efter, at Folketinget i
foråret ophævede nultolerancen over for kørsel med THC i blodet,
der blev indført i 2007 i færdselsloven. Læs mere
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Næste Mød Behandl os ordentligt og Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
Bolbro Brugerhus Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense V.
Lørdag den 23-09-2017 mellem 12:00 – 13:00 - Kom og hør hvad vi laver og står
for. Sider du med nogle spørgsmål er du velkommen til at spørge os
Vi ser frem til at møde dig. Der er altid kaffe på kanden
Yderlige oplysninger: mail boo@behandlosordenligt.dk
Kender du vores facebook grupper de lokale her kan man slå op på
væggen hvis man vil give bort/bytte, så søg på kommunenavnet + Behandl
os ordentligt. Her er et par eks. Horsens, Skive, København, Furesø,
Aalborg. Det er ikke alle gruppe der er lige mange medlemmer i, det håber
”vi” så ”I” vil hjælpe med at folk finde ud af grupperne er der, samt få en
masse til at melde sig ind. - Når du er på facebook så gå lige ind og like
denne side behandl os ordentligt der kan du også finde alle vores grupper
under grupper.

God info om alle satser på overførelsens indkomst i 2017 tal. Dagpenge,
sygedagpenge, kontanthjælp, løntilskud-jobrotation, fleksjob, seniorjob, efterløn,
førtidspension, folkepension, brøkpension.

Mød op frivillige med social forståelse og gør en forskel
for borgerne i Lemvig
I efteråret vil Behandl os ordentligt afholde et kursus for folk
som kunne tænke sig at blive frivillige i Lemvig.
Dertil har vi brug for din hjælp til at dele breve ud til
uddannelsessteder og virksomheder i august/september. Vi
har brug for ideer på hvordan vi når ud til flest mulige i
Lemvig.
Kunne du tænke dig at være med til at sprede information om
kurset eller deltage i kurset, så ser vi frem til at høre fra dig.
Kurset vil være gratis og for alle, men der er tilmelding pga. forplejning og lokale. De frivillige vil have
mulighed for kørselsgodtgørelse alt efter afstand.
Yderligere oplysninger og tilmelding så skriv til udvalg@hjaelptilhjaelp.dk

Her kan I hente vores folder og vidresende den online det spare på papiet
Du kan også printe den
Ønsker du aktindsigt kan du printe en færdiglavet dukoment ud.

Vil du søge aktindsigt:
Så send en besked på mail eller PB så får du tilsendt et dokument du bare skal skrive det navn på
og derefter sende til kommunen.
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Aldersgrænser for efterløn og folkepension:
Her kan du se den lovfastsatte efterløns- og
folkepensionsalder og dermed, hvor længe du
kan være på efterløn.
Du skal have indbetalt til efterlønsordningen for
at kan modtage efterløn
Læg mærke til selv om der er indbetalt
efterlønsbidrag i mange år, bliver din
efterlønsperiode mindre og mindre! Man kan
sige den der har indbetalt i god tro på de havde
en sikkerheds ned.
Er blevet taget god og grundig i r….
Hvor har fagbevægelsen været i denne
forringelses fase? Har de været samme sted
som da de lukke øjnene for dem der vil falde
ud af dagpengesystemet man talte om højest
4,500 personer og nu rammer vi 90.000.

Førtidspensionsreformen var dømt til at fejle:
Selve grundlaget for førtidspensionsreformen var fundamentalt forkert. Borgernes
helbred var simpelthen betydeligt dårligere, end man fremstillede det. Man gav
indtryk af at kunne rehabilitere meget syge mennesker, selv om man vidste, at det i
mange tilfælde var umuligt. Læs mere

Der kommer flere ældre hjemløse på herbergerne.
For på trods af et langt og hårdt liv stiger hjemløses
levealder, ligesom den stiger i resten af befolkningen. Fra 2009 til 2015 steg antallet af hjemløse over 50 år,
der overnattede på forsorgshjem og herberger, med
cirka 250 personer, viser tal fra Børne- og
Socialministeriet. Det svarer til en stigning på cirka 15
procent. Læs mere
Se video om hjemløse
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NÅR DAGPENGENE STOPPER: 40 procent
ude n off ic ie l indtægt . - Ande le n af
arbej dsløse, der ved dagpe ngestop står
ude n hverk en lø n e ller a nde n offe nt lig
forsørgelse, er steget fra 22 t il 40 proce nt
på fire år, viser de se neste ta l fra S TAR.
Læs m ere
Vil vores samfund være det bekendt?
Spørger Beha nd l o s orde nt ligt.

Sundhedsplatformen presser sygehuse i knæ:
Hospitalerne i hovedstaden havde langt færre patienter første
halvår 2017. Det kan koste millioner af kroner. Hospitalerne i
Region Hovedstaden undersøgte og behandlede i første halvår
af 2017 langt færre patienter end i samme periode sidste år. Produktionen på sygehusene faldt med 5,7 procent, og det
svarer til en nedgang på 618 millioner kroner.
Det viser en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, som Politiken har fået. - Det omdiskuterede itsystem Sundhedsplatformen er i høj grad årsag til nedgangen. Blandt andet fordi lægerne bruger tid
foran computeren i stedet for at stille diagnoser og behandle patienter. Læs mere

Gadejuristen fik afslag:
Retshj ælp m å ik k e m ålrettes socia lt udsatte. Hvis e n rets hj ælp opsøger hj em løse, nark om aner
og prostit uerede, så er der ik k e én k rone i støtte
fra Civilst yre lse n, der bestem m er hvem der
godk endes som retshj ælpsk ontor her hj emm e .
Læs m ere
Beha nd l os orde nt ligt s iger: Må gadej ur iste n ik k e
hj ælpe de fo lk på gade m å vi fr ivillige gå ind og hj ælp e dem det bedst vi k an, vi k an
da ik k e overlade dem til lud og k old va nd…
Mobning var tæt på at koste Frederikke livet:
Jeg stod og vippede med fødderne - nu kunne jeg selv vælge,
om det skulle stoppe eller blive ved.
Frederikke Sleimann, studerende, Holstebro, - I hver
skoleklasse bliver mellem en og to elever mobbet. For
Frederikke Sleimann blev mobningen så grov, at hun stillede
sig op i skolens højeste vindue og overvejede at springe ud, så
det hele kunne få en ende. Læs mere
Information om seniorførtidspension til borgere og
sagsbehandlere
Nyt informationsmateriale til borgere og sagsbehandlere om
seniorførtidspension skal medvirke til at udbrede kendskabet til
ordningen. Læs mere
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