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Tirsdag 30.06.2020 LOG IND  eller KØB ABONNEMENT

NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

Jægersoldaten tabte kampen til systemet
Den tidligere jægersoldat Niels-Henrik Rasmussen har sclerose og kan ikke længere være sammen med sin kæreste,

for så pålægger kommunen hende at passe ham 24 timer i døgnet, som han har brug for.

SAMFUND

Den 52-årige sclerosepatient Niels-Henrik Rasmussen fra Bryrup uden for Silkeborg har opgivet at få en kæreste igen, fordi kommunen så vil pålægge hende at passe ham
24 timer i døgnet. Scleroseforeningen vil nu til at sætte fokus på, at kommunerne i stadig stigende grad lægger opgaver over på sclerosepatienters raske ægtefæller og
andre familiemedlemmer.

 CATHRINE BLOCH
Journalist på Christiansborg

Lørdag d. 15. juni 2013, kl. 19.45 Del denne artikel

Engang var Niels-Henrik Rasmussen jægersoldat og vant til at være på vagt 24 timer i døgnet. Nu

er der tre hjemmehjælpere, der på skift våger over ham i alle døgnets timer. Engang var han en af

elitesoldaterne i Jægerkorpset, hvor vilje og udholdenhed er nøgleordene. Nu har han set sig

nødsaget til at give op over for den sygdom, der ramte ham for 15 år siden.

https://abonnement.berlingske.dk/berlingske-abonnementer/?bem_channel=own_links&bem_placement=bdk&bem_type=link_top&bem_campaign=abonnementer_berlingske&ns_fee=AL-151222-CP-WKLEDIT1WK
https://www.berlingske.dk/
https://www.berlingske.dk/nyheder
https://www.berlingske.dk/opinion
https://www.berlingske.dk/business
https://www.berlingske.dk/aok
https://www.berlingske.dk/nyheder/samfund
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMi_QkAX7XoG4Oov6ywWf45iQDt_7_-1dlrDaxN0Ljezi6g4QASDsiKAbYNH5yYL8B6AB4LXm2QPIAQKpAiv4MvDuPoQ-4AIAqAMByAMIqgSWAk_QT4AsgU2Hi8dnZn2XDLhcnERrJtqRhbHwMr1LzxfSBqpqhprsETcMVQCPbywgUqVNE9Lo-DnkCY89jw4Bfg48Ei8-Q28AY4ZJxBYagA7Z_faEmnACLSY5RSreOMzZWNM4GrJi23MuEU_OXOOhI_IY4fsVHSY-diOlAhQIDT_83BmqniqUWvCIaWWyYzpCrXfMTKC63BTgDltXIb1X1zcWmfV-y9Ip8iMtWcJegCGfQSJsOkg1NeXD7GvaESXAmv4cvK4O2AY3w8QZmC0JknCLHqmQqHWqG5mcf0pc5BHBdkhL4qoUE5pbUc7woZyj6fZ4CO6t1qGBSkWsHAhOX7kdlVBFHJ4NNBwemOp2oO6BKxnVMmUDwATS_5Hz5wLgBAGQBgGgBgKAB4jKmSaIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDbEJFmPDwhXYoZ2ACgOYCwHICwHYEwo&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3WK79qAmU2xcFb5LFZCPViUqfXJ5uvSfK0sGnTkl5YVX5r-VgbS32N8XDjjY14vzFCdaph1wPi6tjjErfC4oBAhfsFWDQXyA7erpcOQjmpgrcft6QjxzGJDLuiVqMniPk9lE1T2UbI-IdG7K3mK0FGZk-yKs&sig=AOD64_2RxxmaJ6OMk1XjyGyiCowIH-m5iw&client=ca-pub-3150022621561768&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://ftfa.dk/din-situation/nyuddannet/%3Fgclid%3DCjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWFo0WVMI3l7gyIUqI9MhN7tzYRmuBBn2xX5wh5otRCR-4Pgh7jtw7BoCAr8QAvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWPW1tbW251bGwsWzIsOSwyMiw0Nl0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMl0sbnVsbCxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q01pX1FrQVg3WG9HNE9vdjZ5d1dmNDVpUUR0XzdfLTFkbHJEYXhOMExqZXppNmc0UUFTRHNpS0FiWU5INXlZTDhCNkFCNExYbTJRUElBUUtwQWl2NE12RHVQb1EtNEFJQXFBTUJ5QU1JcWdTV0FrX1FUNEFzZ1UySGk4ZG5abjJYRExoY25FUnJKdHFSaGJId01yMUx6eGZTQnFwcWhwcnNFVGNNVlFDUGJ5d2dVcVZORTlMby1EbmtDWTg5anc0QmZnNDhFaTgtUTI4QVk0Wkp4QllhZ0E3Wl9mYUVtbkFDTFNZNVJTcmVPTXpaV05NNEdySmkyM011RVVfT1hPT2hJX0lZNGZzVkhTWS1kaU9sQWhRSURUXzgzQm1xbmlxVVd2Q0lhV1d5WXpwQ3JYZk1US0M2M0JUZ0RsdFhJYjFYMXpjV21mVi15OUlwOGlNdFdjSmVnQ0dmUVNKc09rZzFOZVhEN0d2YUVTWEFtdjRjdks0TzJBWTN3OFFabUMwSmtuQ0xIcW1RcUhXcUc1bWNmMHBjNUJIQmRraEw0cW9VRTVwYlVjN3dvWnlqNmZaNENPNnQxcUdCU2tXc0hBaE9YN2tkbFZCRkhKNE5OQndlbU9wMm9PNkJLeG5WTW1VRHdBVFNfNUh6NXdMZ0JBR1FCZ0dnQmdLQUI0akttU2FJQndHUUJ3S29CNDdPRzZnSDFja2JxQWVUMkJ1b0I3b0dxQWZ3MlJ1b0JfTFpHNmdIcHI0YnFBZnMxUnVvQl9QUkc2Z0g3TlVicUFlVzJCdW9COExhRzlnSEFkSUlDUWlBZ0lBUUVBSVlEYkVKRm1QRHdoWFlvWjJBQ2dPWUN3SElDd0hZRXdvXHUwMDI2c2lnaD1VQjcxUVdidEQ4TVx1MDAyNmNpZD1DQVFTUWdDTklyTE1mWXJBclFUcFcwVjRsdElobDhKUDRkZ3FXQU9ZUlk3bEtDUXMwMzNzVU5RVU9IcHV3ZTJZM3RBMkNHYXRROV92Wlc5cmI4MVhscVlIamw1bUxRIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0zNDEzNzA5NDY0XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MzYyOTk0Mzg2ODBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQwMzA2NTcwNjUxOFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MTgwXHUwMDI2d2lkdGg9OTMwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3c4eWRYcXlGdm5YRTZTX0dzTm5fcl8tdGc3N3ciXSxudWxsLG51bGwsMiwielV2elBPelBtejRJbHJEYXhOMExFSS1ucXMwbEdOanlseVVpQjJaMFptRXVaR3N5Q0FnRkV4aTJveEFVUWhkallTMXdkV0l0TXpFMU1EQXlNall5TVRVMk1UYzJPRWdQV0FKd0FRIiwiMTAwOTQyODU3MTEiXV1dLFsyLDFdXW6mH4-JCUSu2jsNpLaAevlIwmzXzNsKSpz64Zs0948bH8ZUg1LahMfr2pU_ahu_0AiwXqYSCKDiG-MEAq3p4apt7OrqtY-Wy8M9rjvIm0FsQvE9UgzBN0B075f1gMIpx5Cbu4SSW_IroK8Fg2LatE8Iia4orY4aglQkATgQuAz12sRKc3-ordUYf8FbN_dLumRxG9aIIspaqz45dZtIF9WIdIROS2uw47cyf6l4jXQVQhH4CYEdMiXNWqSe9dXLDocoCb3dT18CXL38G2Vx05r5iU2LGacC2WY0LbzViO-eW99YcWVfvDv92f8trzxAD7XGv0DpU8EBlwsbPiA_Kv0,VFbnNoh374hI-E2x5RVadQ&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWPW1tbW251bGwsWzIsOSwyMiw0Nl0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbMl0sbnVsbCxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q01pX1FrQVg3WG9HNE9vdjZ5d1dmNDVpUUR0XzdfLTFkbHJEYXhOMExqZXppNmc0UUFTRHNpS0FiWU5INXlZTDhCNkFCNExYbTJRUElBUUtwQWl2NE12RHVQb1EtNEFJQXFBTUJ5QU1JcWdTV0FrX1FUNEFzZ1UySGk4ZG5abjJYRExoY25FUnJKdHFSaGJId01yMUx6eGZTQnFwcWhwcnNFVGNNVlFDUGJ5d2dVcVZORTlMby1EbmtDWTg5anc0QmZnNDhFaTgtUTI4QVk0Wkp4QllhZ0E3Wl9mYUVtbkFDTFNZNVJTcmVPTXpaV05NNEdySmkyM011RVVfT1hPT2hJX0lZNGZzVkhTWS1kaU9sQWhRSURUXzgzQm1xbmlxVVd2Q0lhV1d5WXpwQ3JYZk1US0M2M0JUZ0RsdFhJYjFYMXpjV21mVi15OUlwOGlNdFdjSmVnQ0dmUVNKc09rZzFOZVhEN0d2YUVTWEFtdjRjdks0TzJBWTN3OFFabUMwSmtuQ0xIcW1RcUhXcUc1bWNmMHBjNUJIQmRraEw0cW9VRTVwYlVjN3dvWnlqNmZaNENPNnQxcUdCU2tXc0hBaE9YN2tkbFZCRkhKNE5OQndlbU9wMm9PNkJLeG5WTW1VRHdBVFNfNUh6NXdMZ0JBR1FCZ0dnQmdLQUI0akttU2FJQndHUUJ3S29CNDdPRzZnSDFja2JxQWVUMkJ1b0I3b0dxQWZ3MlJ1b0JfTFpHNmdIcHI0YnFBZnMxUnVvQl9QUkc2Z0g3TlVicUFlVzJCdW9COExhRzlnSEFkSUlDUWlBZ0lBUUVBSVlEYkVKRm1QRHdoWFlvWjJBQ2dPWUN3SElDd0hZRXdvXHUwMDI2c2lnaD1VQjcxUVdidEQ4TVx1MDAyNmNpZD1DQVFTUWdDTklyTE1mWXJBclFUcFcwVjRsdElobDhKUDRkZ3FXQU9ZUlk3bEtDUXMwMzNzVU5RVU9IcHV3ZTJZM3RBMkNHYXRROV92Wlc5cmI4MVhscVlIamw1bUxRIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0zNDEzNzA5NDY0XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MzYyOTk0Mzg2ODBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQwMzA2NTcwNjUxOFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MTgwXHUwMDI2d2lkdGg9OTMwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3c4eWRYcXlGdm5YRTZTX0dzTm5fcl8tdGc3N3ciXSxudWxsLG51bGwsMiwielV2elBPelBtejRJbHJEYXhOMExFSS1ucXMwbEdOanlseVVpQjJaMFptRXVaR3N5Q0FnRkV4aTJveEFVUWhkallTMXdkV0l0TXpFMU1EQXlNall5TVRVMk1UYzJPRWdQV0FKd0FRIiwiMTAwOTQyODU3MTEiXV1dLFsyLDFdXW6mH4-JCUSu2jsNpLaAevlIwmzXzNsKSpz64Zs0948bH8ZUg1LahMfr2pU_ahu_0AiwXqYSCKDiG-MEAq3p4apt7OrqtY-Wy8M9rjvIm0FsQvE9UgzBN0B075f1gMIpx5Cbu4SSW_IroK8Fg2LatE8Iia4orY4aglQkATgQuAz12sRKc3-ordUYf8FbN_dLumRxG9aIIspaqz45dZtIF9WIdIROS2uw47cyf6l4jXQVQhH4CYEdMiXNWqSe9dXLDocoCb3dT18CXL38G2Vx05r5iU2LGacC2WY0LbzViO-eW99YcWVfvDv92f8trzxAD7XGv0DpU8EBlwsbPiA_Kv0,VFbnNoh374hI-E2x5RVadQ&source=display


30.6.2020 Jægersoldaten tabte kampen til systemet

https://www.berlingske.dk/samfund/jaegersoldaten-tabte-kampen-til-systemet 2/6

52-årige Niels-Henrik Rasmussen er en af Danmarks 12.800 sclerosepatienter. Han er en af dem,

der har brug for hjælp til alt fra at lave mad og gøre rent til at gå på toilettet og barbere sig. Og han

er nødt til at have en hjælper hos sig hele tiden, der også overvåger ham, når han sover, for hans

lunger har med årene givet op, og det betyder, at han nu ligger i respirator ti timer i døgnet.

Konstant pasning. »Et helvede,« som Niels-Henrik Rasmussen selv udtrykker det.

Men det er ikke sclerosen alene, der har slået ham ud. Der skal mere til. Det er det faktum, at han

ikke længere kan være sammen med sin kæreste.I november sidste år måtte han og kæresten

Stina flytte fra hinanden efter at have boet sammen i bare fire en halv måned. Det skyldes, at da

parret flyttede sammen, bortfaldt al Niels-Henrik Rasmussens hjælp fra kommunen, fordi han nu

ikke længere var enlig, men samlevende. Hjælpen måtte kæresten Stina nu stå for, krævede

kommunen.»Men hvem kan være vågen 24 timer i døgnet? Hun havde fuldtidsarbejde, to børn fra

et tidligere ægteskab og så mig oveni. Det var jo en umulig opgave,« fortæller Niels-Henrik

Rasmussen.

»Til sidst var hun jo ikke længere min kæreste, men min handicaphjælper. Det kunne jeg ikke

byde hende.«

Samme situation stod han i for 11 år siden, da han var gift med sin ekskone, der er mor til hans to

børn. Både dengang og nu klagede han, og begge gange fik han afslag. Da Niels-Henrik Rasmussen

blev alene igen i november sidste år, gik der halvanden måned, så var den kommunale hjælp

tilbage. 24 timer i døgnet.

Rovdrift på pårørende

Kommunerne skal ifølge serviceloven i hver enkelt sclerosepatients tilfælde vurdere, om

ægtefæller, børn eller andre familiemedlemmer er i stand til at varetage opgaven uden hjælp fra

kommunen. Men essentielt i lovgivningen er, at kommunen skal tage hensyn til, at de pårørende

skal kunne have et liv ved siden af og kunne passe job eller skole. Ellers må det offentlige træde til

med støtte.

»Niels-Henrik Rasmussens sag er i vores optik klart på kant med serviceloven. Vi oplever ofte, at

kommunerne har så travlt med at spare, at de forsøger at omgå lovgivningen,« siger direktør i

Scleroseforeningen Mette Bryde Lind.

Scleroseforeningen har netop offentligjort en undersøgelse, der viser, at den tidligere jægersoldat

ikke er alene, og at en stor del af de plejekrævende patienter ikke kan klare sig uden hjælp.

»I mange tilfælde er det at drive rovdrift på de pårørende,« mener Mette Bryde Lind.

Kommunerne kan blive bedre

Formand for KLs Social- og Sundhedsudvalg Anny Winther (V) vil ikke kommentere enkeltsager,

men erkender, at kommunerne skal blive langt bedre til at lave individuelle vurderinger af

sclerosepatienter.

»Det kan man gøre ved i højere grad at inddrage de enkelte borgere, for så kan man meget lettere

finde ud af hvilke ydelser, de har krav på. Det er rigtig vigtigt,« fastslår hun.Med tre et halvt år i

antiterrorkorpset i USA har Niels-Henrik Rasmussen befundet sig i pressede og krævende

situationer før.
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»Men det er det rene vand i forhold til det her system. Det er godt, at jeg er så hærdet fra min tid

som jægersoldat,« siger han.

»Det kan godt være, at jeg ikke har givet op over for sclerosen, for den bliver jeg jo bare nødt til at

klare. Men jeg har opgivet tanken om nogensinde at �å en kæreste igen.«
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sygeplejegruppen havde oplevet
upassende og
grænseoverskridende adfærd,«
skriver sygeplejerske Signe
Rasmussen, der siden har opsagt
sin stilling på Herlev Hospital på
grund af grænseoverskridende
adfærd fra en overlæges side samt
frygtkultur, hvor medarbejdernes
ytringsfrihed presses.

3.

Alle elskede den
unge og rige
vidunderdreng.
Så døde han
pludseligt. Eller
g�orde han?

Gerald Cotten, som hans
virksomhed Quadriga viste ham i
gulddagene: Den visionære chef,
som revolutionerede
techøkonomien og gjorde
almindelige mennesker til
millionærer. Virkeligheden
derimod ...

4.
Liveblog: Få seneste nyt om
coronavirussen og dens
konsekvenser her

Ferie
på
Leros.

5.
Tyrkiets
minareter blev
hacket: Bella
Ciao i stedet
for Allahu
Akbar

Bønnekald fra det centrale digitale
system i Izmir var udsat for et
hackerangreb, og flere kvarterer i
byen kunne for nylig høre
børnesangen »Bella Ciao« fra
minareternes højttalere.

6.
Yasmin har �ået
landets højeste snit:
»Det er ret vildt«

Yasmin El Youssef er
blevet student med landets
højeste snit på 12,7.
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Berlingske mener: Tillykke med de 150 år,
Venstre – nu skal Ellemann vælge retning

Borgerlige partier har ikke stået svagere i næsten to årtier: »Nu siger jeg noget, som sikkert
vil �å de fleste til at �å maltbolsjet galt i halsen«

Thomas Larsen: Det ser skidt ud for Danmarks liberale parti – og mandag stod den igen på
drama

NYHEDER

Forældre patruljerer efter
advarsel om voldtægtskultur

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Borgerlige partier har ikke stået svagere i næsten
to årtier: »Nu siger jeg noget, som sikkert vil �å de
fleste til at �å maltbolsjet galt i halsen«
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Til forsiden

7.
Business-overblik:
Drama i herremoden
– kendte
herretøjsforretninger
meldt til politiet i sag
om Hugo Boss

En model præsenterer en
kreation fra Hugo Boss på
modemærkets show for
forår og sommer 2020.
Showet blev afholdt i
september 2019 i Milano. I
Danmark er nogle af landets
kendte herretøjsbutikker
blevet politianmeldt i en sag
om Hugo Boss af
Konkurrencerådet.

8.
Så afgørende er
din barndom
for dit
parforhold:
»Det er her,
problemerne
opstår«

Din opvækst påvirker dig hele
livet – også i kærligheden, hvor en
barndom uden nærvær kan gøre det
svært at indgå i et sundt parforhold
som voksen. I hvert fald hvis man
ikke er opmærksom på det.
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