ÅRSBERETNING

2019

2019:

FRIVILLIGT ARBEJDE I FORANDRING
PRISVINDENDE FORSKNING
STYRKET LÆGEFAGLIG KAPACITET
BEDRE STØTTE TIL RAMTE OG PÅRØRENDE

LEDELSESBERETNING

2019:
ET ÅR I UDVIKLINGENS TEGN
I UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen stod 2019 i udviklingens tegn. I alle vores
forretningsområder som fx specialhospitalet og HandicapBilistCentret – og i antallet af
medlemmer – var der positiv udvikling i det forløbne år.

Kommende 75 års jubilæum – og en tidlig
jubilæumsgave
Men lad os begynde med 2020. For her er det hele 75 år
siden, PolioForeningen blev stiftet. Det flotte jubilæum har
kunnet mærkes også i 2019, hvor forberedelserne af jubilæumsreception og fester for vores medlemmer i både Jylland
og Københavnsområdet har været i fuld gang. Som en slags
tidlig jubilæumsgave kan både polio- og ulykkesmedlemmer
se frem til snart at kunne holde deres ferie i foreningens helt
nye, 100 % handicapvenlige sommerhus i Thy.
Masser af aktivitet i hospital og køreskole
En gave var det også, at vi i 2019 kunne udvide lægestaben i vores hospital med endnu en overlæge – Birgitte Hansen, som kommer fra Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk.
Vi står nu fagligt endnu stærkere end før.
I det hele taget var der stor udvikling i Specialhospitalet for
Polio- og Ulykkespatienter i 2019. Ikke mindst på forskningsfronten, hvor der blev skabt ny viden inden for polio,
rygmarvsskade og rehabilitering, og hvor vi såmænd også
kunne høste ikke mindre end to priser for vores forskning i
sammenhængen mellem PTSD og behandling af smerter hos
nakkeskadede.
Også i den anden virksomhed, som foreningerne lægger
hus til, har der været travlt i 2019. Vores køreskole, HandicapBilistCentret, oplever fortsat en meget høj sagstilgang,
og mest udfordrende var i 2019 opgaven med at få bragt
ventetiden ned, så færre borgere må vente på at blive klar til
at komme på vejen igen efter ulykke eller sygdom.
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Træningstilbud med vokseværk
At komme tilbage efter at have oplevet en voldsom funktionsnedsættelse er i det hele taget ikke en nem opgave.
At blive selvhjulpen med en tilpasset handicapbil er kun en
blandt mange udfordringer. En anden er den løbende vedligeholdelse af en krop, som nu har andre behov og begrænsninger end før. De fleste mennesker med et handicap
vil have vanskeligt ved at fungere optimalt i et almindeligt
motionscenter.
Derfor er det godt nyt, at vi også i 2019 kunne udvide tilbuddet om tilpasset træning med uddannede instruktører til
mennesker med et fysisk handicap (Move It). Vi havde gennem året over 230 deltagere på vores 26 hold fordelt 14
steder i landet. Move It tilbuddet har været en stor succes, og
vi udvikler det også fremadrettet, så det kan komme endnu
flere af vores medlemmer til gode.
Frivillighed i udvikling
Udvikling var der også i forhold til vores mange frivillige.
I vores 16 kredse gjorde kredsbestyrelser og andre frivillige også i 2019 et stort arbejde med lokal handicappolitisk
interessevaretagelse, sociale og faglige arrangementer og
individuel støtte til medlemmer. Kredsene er vores rygrad.
Desværre ser vi en generel tendens til, at det især blandt
de yngre bliver sværere og sværere at tiltrække frivillige til
foreningsarbejdet. Hvis vi fremover skal have trofaste og dedikerede frivillige, må vi gøre en indsats for det.
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At få lov til at repræsentere og støtte mennesker, som står med de
betydelige udfordringer, der følger med et handicap, er en stor tillidserklæring.

Derfor har vi i 2019 lanceret et frivilligprojekt, som med
støtte fra Veluxfonden skal udfordre og udvikle den måde,
man i dag typisk er frivillig på. Projektet er godt undervejs,
og det bliver utroligt spændende at se resultaterne i de
kommende år.
Vi hjælper stadigt flere medlemmer
Slutteligt bør vi som forening glæde os over, at vi også i
2019 blev flere end året før. Mens mange af vores søsterforeninger melder om faldende medlemstal, så oplever vi, at
stadigt flere med skader efter ulykke og sygdom har lyst til at
være medlemmer hos os.
Vi havde i 2016 4.800 medlemmer. I dag er tallet 6.000 –
en fornem stigning på 25 %. Alene i 2019 steg medlemstallet med 5 %. At få lov til at repræsentere og støtte mennesker,
som står med de betydelige udfordringer, der følger med et
handicap, er en stor tillidserklæring. Vi arbejder dagligt på
at leve op til tilliden.

Janus Tarp
Formand, cand. jur.

Tak til fonde og samarbejdspartnere
Heldigvis arbejder vi ikke alene. Hvert år – og også i 2019
– får vi stor hjælp til vores mange aktiviteter fra gode samarbejdspartnere uden for vores eget hus. Især det, at så
mange fonde hvert år vælger at støtte os, er en stor gave
for foreningen. Uden denne støtte havde vi i 2019 ikke haft
mulighed for at gennemføre frivilligprojektet eller drive den
UlykkesLinje, hvor alle kan ringe til vores eksperter og få vejledning efter ulykken. Vi havde ikke kunnet tilbyde avanceret
behandling på specialudstyr i specialhospitalet eller tilpassede testbiler i HandicapBilistCentret.
Vi er meget taknemmelige for den tillid, som fonde og andre
partnere viser os. Vi er ikke en stor forening, men vi er en
stærk forening. Det er vi i kraft af den tillid, vi nyder fra vores
medlemmer, frivillige og andre støtter – en tillid, vi også har
nydt godt af i 2019. Tak for det og god læselyst.

Philip Rendtorff
Adm. direktør
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ORGANISATION

MERE END EN
FORENING
UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen arbejder tæt sammen for at forbedre
livskvaliteten for mennesker, der har fået vendt op og ned på livet efter en alvorlig ulykke eller sygdom.

Vi arbejder for, at både patienter og pårørende har mulighed
for at leve et værdigt liv og udfolde sig på egne betingelser.
Sammen driver vi Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og HandicapBilistCentret. På specialhospitalet arbejder vi helhedsorienteret med den enkeltes udfordringer,
og hver dag samarbejder fysioterapeuter, ergoterapeuter,
socialrådgivere, psykologer og advokater for at hjælpe mennesker videre i livet.

I HandicapBilistCentret er vi specialiseret i at få mennesker
til at blive selvkørende igen. Fysioterapeuter og kørelærere
arbejder tæt sammen for at funktionsteste den enkelte og få
den ramte trygt tilbage på vejene.
Organisationen er samlet på Fjeldhammervej i Rødovre og på Marselisborgcenteret i Aarhus.

Den daglige ledelse varetages af adm. direktør Philip Rendtorff og en hovedbestyrelse med formand Janus Tarp i spidsen.

HOVEDBESTYRELSE
Forrest fra venstre

Stefan Osprenik Jorlev, Janus Tarp (formand), Inga Bredgaard,
Peer G. H. Laursen

Bagerst fra venstre

Jørgen Maibom, Ghita Tougaard (næstformand), Anne Marie
Nymann Eriksen (medarbejderrepræsentant), Bente Elton Rasmussen
(medarbejderrepræsentant), Randi Timm Simonsen, Kaja Brolykke
Eiding, Orla Bredgaard, Gurli B. Nielsen (næstformand)
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FOKUS I 2019

DET ARBEJDEDE VI MED I 2019
2019 var et travlt år for både UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen. Vi oprustede på den interessepolitiske front med et styrket fokus på bl.a. behandlingsmuligheder, retssikkerhed og beskæftigelse samt møder
med de nye ordførere efter folketingsvalget.
Det aktive arbejde i kredsbestyrelserne rundt omkring i landet har bl.a. givet sig udslag i en lang række faglige
og sociale aktiviteter for vores medlemmer, og herudover er mange af vores lokale frivillige aktive i fx de kommunale handicapråd eller lokalafdelingerne for Danske Handicaporganisationer (DH).
Foreningerne indgår desuden i en lang række samarbejder med andre foreninger og politikere.
I løbet af 2019 har vi fx været aktive på Folkemøderne på Bornholm og Møn.

Pårørende skal have bedre vilkår
UlykkesPatientForeningen fortsatte arbejdet med at sætte
fokus på de pårørendes forhold, og i efteråret 2019 præsenterede foreningen sammen med en lang række andre
organisationer fem principper for, hvordan de pårørendes
hverdag kan blive nemmere. Som det er nu har mange pårørende problemer med bl.a. stress og at bevare tilknytningen
til arbejdsmarkedet.

Det er fortsat vigtigt at
poliovaccinere sit barn
– også i Danmark.

Bedre adgang til danske folkeskoler
Op til skolestart undersøgte UlykkesPatientForeningen, hvordan det står til med handicappede elevers muligheder for at
deltage i undervisningen og klassefællesskabet på de danske folkeskoler. Resultaterne var nedslående.
Kun én kommune (med en enkelt folkeskole) er fuldt tilgængelig for elever i fx kørestol. Den gennemsnitlige tilgængelighed for alle de målte kommuner er på blot 45%. Kun fire
af landets kommuner har skoler, hvor tilgængeligheden er
rigtig god. Selvom mange skoler finder praktiske løsninger
på den manglende tilgængelighed, så er situationen stærkt
utilfredsstillende. For et menneske med handicap er uddannelse vejen til en plads på arbejdsmarkedet. Og uddannelsen starter i folkeskolen. Når et handicappet barn ikke kan
deltage i legen på en ikke-handicapvenlig legeplads, risikerer vi desuden allerede i barndommen at grundlægge den
ensomhed, mange voksne med handicap lider under.

Fortsat stort behov for viden om vaccinationer
Kampen mod polio og andre smitsomme sygdomme fortsætter ufortrødent, men udviklingen viser, at der fortsat er behov
for at støtte op om de nationale vaccinationsprogrammer.
2019 bød desværre på verdensplan på flere polioudbrud
end tidligere. Det er fortsat vigtigt at poliovaccinere sit barn –
også i Danmark. Derfor er det bekymrende, at en gruppe af
forældre fortsat ikke følger det danske vaccinationsprogram.
PolioForeningen har igennem 2019 været aktiv i medierne
ift. at gøre danske forældre opmærksomme på, hvor vigtigt
det er at beskytte sine børn mod både polio og andre alvorlige sygdomme.

Årsberetning 2019
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AKTIVITETER,
DER GØR EN FORSKEL
Vi er til for at støtte og hjælpe mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke eller invaliderende
sygdom – og deres pårørende. Det gør vi blandt andet gennem rådgivning, træning og frivilligt
engagement. I 2019 og årene frem har vi særligt fokus på at udvikle og udbrede aktiviteterne,
så der også fremadrettet er målrettet hjælp at hente for den enkelte.

TRÆNING - MOVE IT
Fysisk træning og socialt sammenhold er nøgleord, der beskriver
foreningens landsdækkende, specialiserede træningstilbud. Mennesker med handicap har med Move it-træningstilbuddene fået mulighed for at træne sammen med andre, der står i samme situation
som dem selv – og med udstyr, som er tilpasset deres handicap.
Med Move it er der mulighed for fx varmtvandstræning, holdtræning
eller specialiseret træning med en fysioterapeut. Alle tilbud ledes af
erfarne instruktører med blik for den enkeltes behov.
Tilbuddet er økonomisk støttet af Rådet for Offerfonden.

MENTORER OG BISIDDERE
At blive ramt af ulykke eller alvorlig sygdom er at blive kastet ud i en
ny og ukendt verden. Man skal forholde sig til hospital, kommune,
forsikringsselskab og mange spørgsmål, man aldrig tidligere har
beskæftiget sig med. Hos os guider eksperter og frivillige medlemmerne gennem møderne på hospitalet, i kommunen eller de andre
steder, hvor der kan være brug for erfaren hjælp og overblik.
Ca. 50 uddannede bisiddere, mentorer og kontaktpersoner har i
2019 hjulpet vores medlemmer med at finde sig til rette i livet
efter ulykke eller sygdom.
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AKTIVITETER

NYT PROJEKT FOR UNGE ULYKKESRAMTE
I 2019 skabte UlykkesPatientForeningen grundlaget for projekt U-turn, der skal hjælpe yngre ulykkesramte bedst muligt videre i livet efter ulykken. I projektet udvikles digitale redskaber og værktøjer
til den yngre målgruppe.
Rådet for Offerfonden og Jascha Fonden har muliggjort projektet.

SÆRLIG STØTTE TIL PÅRØRENDE
Mange pårørende til et handicappet eller sygt menneske får ikke den støtte og hjælp, som de har brug
for. Vi fokuserer både på den ramte og de nærmeste og tilbyder telefonrådgivning, netværksgrupper,
vejledninger og mulighed for at snakke med en erfaren pårørende i samme situation. Vi arbejder
også politisk for at sikre bedre vilkår for bl.a. de pårørendes tilknytning til arbejdsmarkedet.

MULIGHED FOR AT KOMME PÅ FERIE – OGSÅ I KØRESTOL
Det kan være vanskeligt at holde ferie som andre, når man har et fysisk handicap. Vores tre sommerhuse i Thy og på Bornholm er indrettet, så de er fuldstændigt tilpasset et menneske i kørestol.

RÅDGIVNING OG HJÆLP – ULYKKESLINJEN OG POLIOLINJEN
Rådgivning er én af hjørnestenene i UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens virke. Alle hverdage sidder erfarne fagpersoner klar til at hjælpe både patienter, pårørende og fagpersoner på vores
to gratis rådgivningstilbud UlykkesLinjen og PolioLinjen.
Ulykkeslinjen kan kontaktes på telefon 36 73 20 00 og poliolinjen på telefon 36732040.
Hos os sidder både jurister, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere, læger og ergoterapeuter
klar til at hjælpe den enkelte bedst muligt videre i livet.
UlykkesLinjen er økonomisk støttet af Rådet for Offerfonden.

ULYKKESLINJEN
HAVDE 3.448
HENVENDELSER I 2019
POLIOLINJEN
HAVDE 380
HENVENDELSER I 2019

Årsberetning 2019
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SPECIALHOSPITALET

SPECIALISERET
REHABILITERING AF
POLIO- OG ULYKKESRAMTE
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har i mere end 70 år rehabiliteret mennesker med
alvorlige og ofte livslange skader efter polio eller ulykke. Hvert år modtager vi ca. 1.200 patienter i
tværfaglige og typisk længerevarende forløb på vores to afdelinger i Rødovre og Aarhus.

Vores patienter hører til blandt sundhedssystemets mest komplekse. Deres
rehabilitering kræver både specialiseret
viden, særligt tilpasset træningsudstyr
og en effektiv tværfaglig indsats.
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Hos os arbejder læger, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere tæt sammen omkring den
enkelte patient. Vi driver egen forskning
og bidrager derved til en bedre viden

om og behandling af vores patienters
lidelser. Vi er et non-profit hospital og
har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

FORSKNING

FORSKNING:
VI BIDRAGER MED NY VIDEN
Som patientforening er det vigtigt for os ikke blot at dele ny viden med vores medlemmer, men også
at bidrage med ny forskning, som kan sikre bedre fremtidig behandling af vores medlemsgruppe.

I 2019 forskede vi blandt andet i:
Acceptprocessen i livet efter en rygmarvsskade
I et ph.d.-projekt stiller vi skarpt på, hvordan man accepterer
de livsændringer, som følger med en rygmarvsskade.
Udredning og ikke-medicinsk behandling
af syringomyeli
I 2019 tog vi hul på systematisk at samle den eksisterende
forskning i udredning og behandling af sygdommen for at
sikre bedre forløb for vores egne patienter.

FORSKNINGSRÅD
Foreningerne oprettede i 2018 deres eget forskningsråd med
en række interne og eksterne medlemmer, blandt dem fagligt
førende eksperter inden for neurologi, psykologi, anæstesiologi, kiropraktik og fysioterapi. Forskningsrådet rådgiver specialhospitalets ledelse og foreningernes hovedbestyrelse omkring
den fremtidige forskningsmæssige udvikling.

Målsætning i rehabilitering
Vi har længe arbejdet med målsætninger i vores rehabilitering, men det er komplekse processer, og derfor arbejdede
vi i 2019 indgående med at undersøge de mål, vi sætter
i vores rehabilitering, så vi derigennem kan sikre en mere
effektiv fremtidig behandling af vores patienter.

PRISVINDENDE FORSKNING
Vi modtog i 2019 både en international og en national pris for
vores forskning i samspillet mellem smerter og symptomer på
posttraumatisk stress efter piskesmældsulykker.

Behandling af piskesmældsramte
I 2019 arbejdede vi med data fra to store behandlingsstudier
for piskesmældsramte, og vi glæder os til i 2020 at kunne
præsentere resultaterne.
Bedre viden om piskesmældsramtes
sygdomsforløb
I 2019 sikredes finansiering af et nyt dataanalysestudie, som
vil give os bedre viden om gruppen af piskesmældsramte,
herunder blandt andet om sygdomsprofiler og vejen gennem
sundhedssystemet.
Trivsel og søvn hos post-poliopatienter
Vi var i 2019 med til at indlede et nyt delstudie, som skal
give os en større viden om postpolio patienters trivsel og
fysiske kapacitet og derved bedre mulighed for at hjælpe
denne gruppe.

Årsberetning 2019
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HANDICAPBILIST
CENTERET

ADHD

KOL
MUSKELSVIND
SUKKERSYGE

SKLEROSE

DEMENS

PARKINSON

EN KØRESKOLE
FOR ALLE MED ET SÆRLIGT BEHOV
UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen driver HandicapBilistCentret, der er specialiseret i at gøre
det muligt for mennesker med handicap eller andre udfordringer at køre bil.

For mennesker med et fysisk handicap kan bilen være nøglen til et selvstændigt liv. Uden muligheden for at køre bil
kan det være svært at bevare sin plads på arbejdsmarkedet
og at deltage i det sociale liv på lige fod med andre.

specialindretning af bilen, der skal til for, at den enkelte igen
kan komme til at køre bil. Det kan være en håndbetjent speeder og bremse, en ratknop, eller måske et joystick til at føre
bilen med.

Landsdækkende vidensbank

Specialkøreskole for alle

I HandicapBilistCentret rådgiver og underviser vi alle, der
har brug for særlig hjælp til at kunne (gen)erhverve færdighederne bag rattet. Vi fungerer desuden som landsdækkende vidensbank for både kommuner og privatpersoner
– uanset hvilket handicap, det måtte dreje sig om.

Erfarne kørelærere hjælper hver dag mennesker med handicap med at erhverve eller generhverve deres kørekort. Vi råder over otte skolebiler, der indeholder al tænkelig specialindretning, så handicapbilen kan tilpasses den enkeltes behov.

Rådgivning og test
I rådgivningen tester og rådgiver fysioterapeuter mennesker
med funktionsnedsættelser. Blandt mange andre opgaver
tester vi den enkelte for at vurdere hvilke hjælpemidler og
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INTERESSEPOLITIK

DET GODE HANDICAPLIV
STARTER I FOLKETINGSSALEN
Vi er en upolitisk forening med klare politiske holdninger. Som patientforening skal vi sikre, at vores
medlemmer i så høj grad som muligt får de samme livsmuligheder som andre.

En økonomisk hjælp, man kan leve værdigt af. En bil, som
sikrer, at man kan deltage i samfundet, på arbejdsmarkedet
og i det sociale fællesskab. Muligheden for at få en uddannelse og et job. Hjælpemidler, så man kan leve så uafhængigt som muligt. En god oplevelse i kontakten med kommunen og sundhedsvæsnet. Alle disse ting er væsentlige,
hvis livet med et handicap skal fungere, og de er samtidig
resultatet af beslutninger, som tages på Christiansborg, i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen.
Som patientforening taler vi vores medlemmers sag i forhold
til det politiske system. I 2019 mødtes vi med de nye handicap- og socialordførere for at forelægge de problematikker,
som fylder mest hos vores medlemmer.
2019: et valgår

Særligt fokus på retssikkerhed, beskæftigelse, smerter
og mødet med sundhedsvæsnet
Året kom dog ikke kun til at handle om valget. Vi havde
i 2019 særligt politisk fokus på både retssikkerhed og adgangen til uddannelse og beskæftigelse. Vi indledte den
research, som i 2020 skal blive til to nye rapporter, som
afdækker de problemer, vores medlemmer møder som komplekse patienter i sundhedsvæsnet og i forhold til at få en
tilstrækkelig behandling af deres smerter. Vi glæder os til at
præsentere begge rapporter for både landspolitikere og regionspolitikere i året, der kommer.

Foreningens politiske konsulent, Marlene Langbo-Friis,
kan kontaktes på mlf@ulykkespatient.dk eller
telefon 3673 9008.

Året blev i høj grad præget af folketingsvalget i juni, hvor
vi spillede aktivt ind med ønsket om, at politikerne huskede
at drøfte handicapområdet i valgkampen. Specifikt havde
vi fokus på den skrantende retssikkerhed og det faktum, at
man som handicappet i dag mister en del af sit forsørgelsesgrundlag, blot fordi man når pensionsalderen.

Årsberetning 2019
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FRIVILLIGT ARBEJDE

ET LABORATORIUM
FOR FRIVILLIGHED
UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har mange aktive frivillige.
De er grundsøjlen i vores arbejde. Det er vigtigt at sikre, at vi også i fremtiden er en forening, som
hviler på vores medlemmers engagement. I 2019 har vi derfor arbejdet målrettet på at skabe
nye og anderledes muligheder for at blive frivillig hos os.

Ligesom de fleste andre foreninger i Danmark oplever vi, at
det de senere år er blevet sværere at engagere danskerne i
det traditionelle frivillige bestyrelsesarbejde.
Vi har derfor igangsat et omfattende frivilligprojekt – støttet
af Velux Fonden – der over to år skal afdække muligheder og
organisering af frivillige anno 2020 og årene frem.
Fem kredse er udvalgt som spydspidser i arbejdet. Resten af
vores 16 kredse kommer med, når vi har høstet mere viden
og erfaringer.

ET PROJEKT TIL FÆLLES GAVN

i

Vi deler erfaringerne fra vores frivilligprojekt med 10 andre søsterforeninger. Til gavn for både foreningslivet og
for de frivillige, som kan finde fællesskab og formål i det
frivillige arbejde.
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Frivilligheden skal følge vores medlemmers
hverdag og samfundets udvikling
Projektet skal skabe nye måder at engagere sig i vores arbejde på. Det frivillige arbejde skal være tilgængeligt for alle –
også hvis man har en hverdag, hvor man ikke kan binde sig
over flere år til faste møder i fx en lokalbestyrelse.
Vi breder frivilligheden ud med nye, mere fleksible måder at
bidrage på. Kan man være frivillig for en enkelt dag eller i et
enkelt projekt, som man brænder særligt for?

Årsberetning 2019
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REGNSKAB 2019

NØGLETAL FOR 2019
Se hele årsopgørelsen på ulykkespatient.dk/aarsberetning eller polio.dk/aarsberetning

RESULTATOPGØRELSE
(i 1.000 kr.)

UDVALGTE NØGLETAL
2019

2018

2019

2018

Indtægter i alt

82.086

81.327

Antal aktive medlemmer

5.865

5.590

Drift af SpecialHospitalet

49.382

46.088

Antal støttemedlemmer

888

1.098

5.420

4.810

Indtægter fra arv m.v. (i 1.000 kr.) *

115

1.706

14.521

16.541

115.500

115.500

Ejendomsomkostninger

8.591

8.838

Antal fuldtidsansatte/årsværk

90

84

Foreningsledelse og administration

5.341

4.861

Afkast af værdipapirbeholdning i pct.

0,2

7

-1.169

189

Finansielle indtægter

21

75

Finansielle udgifter

48

74

-1.196

189

Drift af HandicapBilistCentret
Medlemsservice og kommunikation

Resultat af primær drift

Årets resultat

Ejendomme, inventar og driftsmidler
Finansielle anlægsaktiver
Varebeholdning
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt



* indgår ikke i resultatopgørelsen

PASSIVER – Balance pr. 31. december 2019

AKTIVER – Balance pr. 31. december 2019
(i 1.000 kr.)

Antal behandlinger i SpecialHospitalet

2019

2018

82.791

80.744

1.085

1.053

21

24

15.948

18.260

5.438

3.333

105.282

103.415

(i 1.000 kr.)
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Langfristet gæld

Årsberetning 2019

2018

60.113

60.495

2.259

2.847

25.259

17.066

17.650

23.007

105.282

103.415

Kortfristede gældsforpligtelser,
herunder feriepengeforpligtelser
Passiver i alt
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VI TAKKER

TAK FOR STØTTEN
Takket være støtte fra fonde, virksomheder og privatpersoner har vi mulighed for at gøre en forskel for
mennesker, der har været ude for alvorlig ulykke eller invaliderende sygdom. Tusind tak for støtten til
alle, der har bidraget til vores arbejde i 2019.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alex Hilmar Hansen og hustru Gerdas Fond
Andelsforeningens Humanitære og Kulturelle Fond
Bandagist Jan Nielsen
Billetsalget
Boozt.com
Civilingeniør H C Bechgaard og Hustru Ella
Mary Bechgaards Fond
Coop
Dagmar Marshalls Fond
Dantaxi 4x48
De Spannjerske Legater
Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine,
født Bugge´s Legat
DrugStars
Else og Erik Jørgensens Familiefond
Enid Ingemanns Fond
Fabrikant Juul Christensen og Hustru Mary
Christensens Familielegat
Fondation Juchum
Frimodt-Heineke Fonden
Generalkonsul Einar Høyvalds Fond
Grosserer L. F. Foghts Fond
Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat
Handicappedes Gruppeforsikring
HandiTours
Harald og Ellen Plesner, født Tofft og børns
Mindefond
Iris Lundgaards Familiefond
Jascha Fonden
Jørgen Esmers Mindelegat
Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond
Københavns Lufthavn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga
Wasehuus, født Larsens fond
Lund Fonden
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Metro-Schrøder Fonden
Nets
OK Benzin
Overlæge Kjeld Andersen og Hustru Fru Ebba
Andersen, født Kielsberg Legat
Rådet for Offerfonden
Sahva
SeniorSam
Snedkermester Axel Wichmann og
Fru Else Wichmanns Fond
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond
Torben og Alice Frimodts Fond
Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond
William og Hugo Evers Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Med flere

Årsberetning 2019
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Vi hjælper polioramte og mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke.
Fælles for vores medlemmer er, at de har behov for hjælp og rådgivning i en
situation, hvor livet pludselig er forandret.

Hjælp og rådgivning
Gennem UlykkesLinjen og PolioLinjen tilbyder vi gratis og uvildig rådgivning.
Vores ekspertpanel, der består af bl.a. socialrådgivere, psykologer og jurister,
sidder hver dag klar til at hjælpe ved telefonen.

Træning og motion
Vi tilbyder lokal træning og motion, som er tilpasset vores medlemmers behov.
Træningen foregår rundt om i hele landet og med vejledning fra erfarne instruktører.

Politisk indflydelse
Vi arbejder målrettet på at sikre, at de problemer, som opleves af vores medlemmer,
bliver synlige for politikerne – og at der findes gode løsninger på dem. Vi har et godt
samarbejde med beslutningstagere i både kommuner, regionalråd og på Christiansborg
og løfter også gerne sager i samarbejde med vores søsterorganisationer i
Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter.

Information og viden
UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen formidler den nyeste og mest relevante
viden til vores medlemmer gennem vores magasin, nyhedsbreve, hjemmeside og
sociale medier.
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FÅ HJÆLP I POLIOFORENINGEN
OG ULYKKESPATIENTFORENINGEN

