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lndledning 

Kender du til det, at livet med et handicap ikke altid er let? At 

det giver ekstra udfordringer og ofte grar det svcerere at leve 

et godt liv og fa det ud af det, du ransker? Det er helt normalt. 

De fleste med et handicap synes, det krcever en ekstra indsats 

at fa et godt liv og klare sig godt med de begrcensninger, som 

deres handicap medfrarer. 

Forestil dig, at aile mennesker har behov for en krarestol, for 

at kunne bevcege sig rundt. Hele vores samfund ville sa vcere 

indrettet efter dette behov. I denne verden ville ingen krare

stolsbrugere vcere handicappede eller blive betragtet som 

sadan. Det ville vcere helt normalt. I vores verden bliver kra

restolsbrugere handicappede, fordi den primcert er indrettet 

efter, at vi kan ga rundt pa vores ben. Mange mennesker med 
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handicap er f0rst handicappede, nar de er i omgivelser, der 

ikke er indrettet til dem. 

Det betyder, at mennesker med handicap ofte har afvisninger 

og nederlag med i bagagen, der alene skyldes deres handi

cap. Det kan kraeve mere af os at opna de samme ting, som 

mennesker uden handicap. Jeg har stor respekt for mennesker, 

der lever med et handicap. Specielt nar det handler om men

nesker, der har et godt liv og opnar ekstraordinaere oplevelser. 

Dels fordi jeg pa mange mader ved, hvordan det er, og hvor 

svaert det kan vaere at leve med et handicap. 

Jeg haber, at bogen vii inspirere dig til at fa mere ud af dit liv 

- bade privat og professionelt. Bogen indeholder fire kapitler: 

Kapitel 1: "Grundlaeggende ideer der forbedrer dit liv". Dette 

kapitel beskriver viden og adfaerd, der giver dig et bedre fun

damentet for at fa mere ud af dit liv. 

Kapitel2: "Din indstilling til dit handicap er n0glen". Dette ka

pitel handler om, hvordan du kan have en mere handlingsori

enteret indstilling til dit handicap. Det kommer ind pa, hvad du 

kan g0re, for at dit handicap ikke fylder for meget, og hvordan 

du kan bruge dit handicap positivt. 

Kapitel3: "Succes med handicap pa job" handler om den mod

stand, du kan m0de, nar du skal have eller er i et job. Kapitlet 

beskriver en raekke barrierer, der eksisterer pa arbejdsmar

kedet omkring mennesker med handicap. Det giver ideer til, 
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hvad du kan g0re for at overvinde dem, og inspiration til hvor

dan du kan st0tte din nuvaerende eller kommende arbejds

plads i at opleve succes med dig som medarbejder. 

Kapitel 4: "Sadan kommer du videre" er det sidste kapitel. Det 

henvender sig til dig, der 0nsker metoder til at forbedre dit liv. 

Du vii finde inspiration til, hvordan du kan flytte dig mod det, 

du0nsker. 

Selv er jeg f0dt med nedsat h0relse og bruger h0reapparat 

pa begge 0rer. Jeg er vant til at bega mig sammen med men

nesker uden handicap. Bade min barndom, skolegang, uddan

nelse og langt det meste af min karriere, er foregaet sammen 

med mennesker uden handicap. Det har laert mig at fungere 

godt i omgivelser, der er indrettet til dem. 

I dag holder jeg foredrag om det at have et handicap og un

derviser i mental traening. Her laerer deltagerne at se sig selv i 

nye perspektiver og udnytte flere af deres ressourcer. Jeg coa

cher og holder workshops om at leve bedre med et handicap, 

herunder stresshandtering og karriere. Desuden fungerer jeg 

som jobradgiver. 

Bogens indhold er baseret pa redskaber, tips og ideer, som jeg 

har anvendt og m0dt i min dagligdag. Mit 0nske med den er at 

inspirere dig til at: 

• Overvinde dine egne barrierer 
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• Udnytte dine ressourcer og kompetencer bedre 

• Fa mere ud af dit liv og din karriere pa trods af et handicap 

• Overvinde de barrierer handicappede m0der pa arbejds

markedet 

Bogen er skrevet til dig, der har ressourcer mentalt og fysisk, 

og som er i stand til at tage vare pa dig selv og g0re noget po

sitivt ved dit liv og din karriere. Derudover henvender den sig 

til mennesker uden handicap, der har interesse i at vide mere 

om de udfordringer, vi med et handicap m0der. 

lndholdet er krydret med historier og eksempler fra mit eget 

liv, fra mennesker jeg har m0dt pa min vej og fra mine foredrag 

og min undervisning. 

Rigtig god forn0jelse og lreselyst! 
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