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Årsberetning For Lige Vilkår 2020 samt pejlemærker 2021 
 
For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnose-tværgående forældreforening. Foreningens 
formål er at rådgive og støtte familier med børn med handicap eller kronisk sygdom, så 
forældrene kan få mere overskud til det udsatte barns trivsel og udvikling og til resten af familien, 
som også er i en udsat position.  
 
Vi giver forældrene konkrete råd og værktøjer, der fx kan lette hverdagen med barnet og 
samarbejdet med kommunen. Derudover skaber vi netværk mellem forældrene, så de kan hjælpe 
hinanden på tværs, få et fællesskab med og energi af at være blandt ligesindede.  
 
Denne årsberetning byder på en kort opsummering af året der er gået, en opfølgning på de 
pejlemærker, vi vedtog ved sidste års generalforsamling og endelig gennemgår vi i foreningen tal 
og aktiviteter.  
 

Status 2020 – det har vi opnået 

For Lige Vilkår blev stiftet i december 2017. 2020 er således vores tredje hele år som forening, og 
det har været et år, hvor der igen er sket meget. Året er kendetegnet ved, at organisationens 
fundamentet er blevet stærkt, fremtidsudsigterne er blevet længere, og vi er for blevet tydeligere 
omkring kernefortælling og foreningens berettigelse.  
 
Vi kommer ikke uden om COVID-19, som dominerede 2020 – også i For Lige Vilkår. Vi har både 
haft begrænsninger på antallet af deltagere til vores arrangementer og har måtte aflyse, omtænke 
og nyudvikle kendte koncepter. På den positive side har omstændighederne vist os, at vi er 
omstillingsparate, og det har været en fordel, at mange af vores aktiviteter i forvejen er rullet ud i 
et online univers, så det har ikke været en stor omvæltning fx at flytte kurser online.  
 
Vores medlemmer er vant til at navigere i en hverdag, hvor det er det muliges kunst, der sætter 
agendaen og for mange har det været en fordel, at kurserne blev lettere tilgængelige ved at ligge 
online.  
For Lige Vilkår har, i de tre år vi har eksisteret, kun oplevet fremgang.   
 
Politisk har 2020 budt på masser af fokus på handicapområde. Vi startede på vores politiske vision 
– et arbejde, der kommer til at fortsætte i 2021. 
  
I 2020 har vi primært haft fokus på: 

• At håndtere COVID-19-udfordringer 

• At starte udarbejdelsen af et politisk program  

• At vedligeholde kerneydelserne til vores medlemmer; digital rådgivning, bisidderhjælp, 
netværk mellem forældrene og kursusaktivitet 

• Medlemshvervning  

• At opbygge et netværk og etablere samarbejde med andre relevante aktører 

• At professionalisere vores sekretariat 
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• At udbygge samarbejdet med fonde, som kender os i for vejen 

• At sikre finansiering af vores aktiviteter 

• Udvikling af en ny hjemmeside i samarbejde med PFA.  

Mens vi i 2019 fokuserede på at etablere vores kernedrift, har vi i 2020 haft fokus på at styrke 
foreningens fundament og virke – med fokus på at sikre finansiering flere år frem i tiden. Der er vi 
ikke endnu, men vi afslutter 2020 med en næsten sikker finansiering af foreningens aktiviteter i 
2021.   
 
For 2020 havde vi fastsat følgende pejlepunkter: 
 
FINANSIERING OG STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNERE: FONDE, FORENINGER & KOMMUNER 
 
Pejlemærke for 2020: Vi vil arbejde på at få færre, men mere strategiske samarbejdspartnere, 
hvorigennem vi kan skabe finansiering til vores projekter. Vi vil fokusere på at udvikle vores 
samarbejder med de partnere som vi succes har fået hul igennem til i 2019:  
Fonde: Nordea Fonden, Mandrup Philipsen Fonden 
Foreninger: Mødrehjælpen, Ligeværd og COK 
Kommuner: Københavns Kommune, hvor vi har et konkret projekt under udvikling. 
 
Dertil vil vi i samarbejde med bestyrelsen udvælge 2-3 fonde, som vi vil arbejde på at få møder 
med og konkret præsentere mulige projekter. 
 
Resultat: Det giver mening at dele punktet op i to overordnede emner 1. finansiering fra fonde og 
andre og 2. hvilke samarbejdspartnere vi har haft igennem året.  
 
FINANSIERING 
Resultat: Vi har i 2020 opnået en samlet finansiering fra eksterne samarbejdspartnere – typisk 
fonde – på 638.000 kr. Dette er en stigning på 50 % siden 2019 (425.000 kr.). Finansieringen er 
fordelt på tre fonde og Socialstyrelsen og det er således lykkedes at holde et snævre fokus på 
tætte relationer. Vi arbejder stadig på at etablere kontakt med andre større fonde, som kunne 
give os et betydeligt løft, men fravalgte sidst i juni sende en stor fondsansøgning, da vi vurderede 
at vi ressourcemæssigt ikke var i stand til at løfte et stort anlagt projekt. Det ser vi som en del af 
modningsprocessen: at vi bliver klogere på, hvor vi er, og hvad vi rent faktisk er i stand til at løfte.  
 
Det vigtigste for os er at holde fokus på kerneydelsen og sikre vækst i et tempo der afspejler 
organisationens formåen. Det er tilfældet nu. Vi drømmer stadigvæk om at indgå et større 
strategisk samarbejde med en stor fond, men vi vil vente til 2022.   
 
I skrivende stund afventer vi svar fra Nordea på en ansøgning om fortsættelse af pilotprojektet 
”Ny-diagnosticeret – hvad nu?” i samarbejde med Mødrehjælpen.  
 
Vi har i samarbejde med Københavns kommune fået penge til at udviklet i et kursusforløb for alle 
kommunens sagsbehandlere, der sidder med børne-/ungeparagraffer. Det er et samarbejde, vi har 
brugt en stor del af 2020 på at udvikle. Det skal forløbe over de næste 4 år.  
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Mandrup Philipsen Legat gav i 2019 penge til at lave et forløb om overgangen til voksen-området. 
Disse arrangementer løb af stablen i 2020. I efteråret 2020 besluttede Mandrup Philipsen Legat at 
støtte et tilsvarende forløb i 2021.  
 
Vi har opnået finansiering fra andre fonde igennem 2020 – det fremgår også af regnskabet, som 
gennemgås senere, og nævnes derfor kun kort her:  Tryg fonden har bevilget 80.000 til ekstra 
rådgivning under COVID-19 i 2020. Codan Fonden/telefonrådgivning (62000 kr.). Beløbet er 
indbetalt i 2020-regnskabet men anvendes først i 2021. Derudover havde vi den store fornøjelse at 
blive kåret som PFA-hjertesag igen. I den forbindelse modtog vi 50.000 kroner til vores 
bisidderkorps. Og endelig har vi fået tilsagn om midler fra Velliv i 2020 til anvendelse i 2021.  
 
Vi har holdt et oplæg om livet med børnehandicap hos COK i juni 2020, men ved på nuværende 
tidspunkt ikke, om de bliver en fast samarbejdspartner. 
 
Vi har lavet et strategisk samarbejder under navnet Tillidsbroen med Ligeværd fra Aarhus og BHOV 
fra Aalborg. Outputtet har blandt andet været en konference under temaet ”genopbygning af tillid 
i relationerne mellem det offentlige og familierne”. Til mødet deltog bl.a. mange af de store 
aktører på handicapområdet og en del politikere. For Lige Vilkår skulle have været vært ved en ny 
konference i Q3/2020, men pga. COVID-19 var det ikke muligt at afvikle flere arrangementer af 
den størrelse. Samarbejdet i Tillidsbroen fortsætter i 2021. Vi har bl.a. udgivet en kronik sammen 
og skal afholde møder med en lang række politikere om Tillidsbroens arbejde og vores fælles 
politiske visioner og forventer også at vi i løbet af året, kan afvikle opfølgningen på første 
konference om genopbygning af tillid. 
  
Vi har haft andre samarbejdspartnere igennem 2020, fx Pårørendealliancen som er et samarbejde 
mellem 30 organisationer med henblik på at sætte fokus på forholdene for pårørende i Danmark. 
Vi forsøger at finde ud af om For Lige Vilkår hører til i denne alliance eller om den mere er 
målrettede et patientperspektiv. Vores medlemmer er pårørende hele livet, mens en del af de 
andre foreningers medlemmer oplever at være pårørende i et tidsbegrænset forløb, eksempelvis 
ved demens eller kræft. Alliancen foreslår blandt andet at der skal ansættes pårørende-vejleder i 
kommunerne, hvor vi i For Lige Vilkår er skeptiske over for ansættelse af flere i det offentlige. Vi 
tror på at disse funktioner løftes godt af civilsamfundet, da det kan være lettere at etablere tillid 
dér.  
 
Vi følger bevægelsen #enmillionstemmer og er glade for at de har været i stand til at løfte 
dagsordenen omkring de dårlige forhold på handicapområdet op på den politiske dagsorden. 
Vores løsningsforslag flugter imidlertid ikke med deres (at flytte handicapområdet fra 
kommunerne til regionerne), da der i for os ikke er noget der indikerer at områdets udfordringer 
vil blive løst ved at flytte myndighedsansvar. Vi peger i stedet på en række indsatser, der samlet 
set ville løfte området I lyset af den uenighed er der ikke etableret et egentligt samarbejde, men vi 
er i dialog med forslagsstillerne og tager også gerne debatten med de af vores medlemmer, der er 
tilhængere af forslaget. 
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For Lige Vilkårs levevilkårsundersøgelse er gennemført igen i 2020 og den er netop udgivet. Den er 
fortsat en god ”døråbner” til at få taletid og blive lyttet til hos både beslutningstagere og andre 
interessenter.  
 
Dertil har vi i 2020 holdt møder med DH, Mødrehjælpen, Institut for Menneskerettigheder, Trine 
Torp (SF), og Socialminister Astrid Krag.  
 
 
OFFENTLIG FINANSIERING 
Pejlemærke for 2020: Vores grundfinansiering kommer fra PUF og dem søger vi fortsat. Vi havde 
planlagt, at vi efter to regnskabsår og med fornuftig aktivitet kunne søge satspuljemidler til drift. 
Men det blev der sat en stopper for, da det krævede tre regnskabsår.  
 
Resultat: Ved en drønærgerligt fejl i kommunikationen, blev vores ellers helt færdige ansøgning til 
PUF sendt en dag for sent. Der er ikke nogen kære mor i den sammenhæng, og vi fik derfor ikke 
tilskud fra denne pulje. Til gengæld fik vi midler fra socialstyrelsen til søskendekurser. Vi arbejder 
målrettet på at få tilskud fra PUF-puljen igen i 2021 og har en forventning om at det vil lykkes. På 
samme vis bliver 2021 også året, hvor vi kan søge driftsmidler fra Ulfri-puljen. 
 
 
STRATEGI & MÆRKESAGER 
Pejlemærke for 2020: Vi har behov for at styrke og tydeliggøre vores strategi, grundfortælling og 
samt videreudvikle og nytænke større projekter. Strategien skal visualiseret igennem en model, 
der viser vores primære indsatsområder – både hvor vi står nu, og hvor vi gerne vil hen.  
Denne model vil være et godt værktøj til fondsansøgninger, så de tydeligt kan se, hvor de bidrager 
og hvor andre bidrager. Den vil skabe et overblik over hvem vi er og hvad vi vil. Dertil kan den 
kobles til FLV budgetter. Det er målet at få dette udarbejdet til næste bestyrelsesmøde, således at 
bestyrelsen kan bidrage og beslutte det. 
 
Resultat: Af og til overhaler virkeligheden strategien, og det blev i 2020 klart for os, at en model 
(et såkaldt projekthus) ikke ville lette vores arbejde. Dette skyldes dels at beskrivelsen af 
foreningens arbejde alligevel skal tilpasses hver enkel ansøgning, at mange ansøgningsskemaer 
ligger i en låst ramme og at foreningen hele tiden udvikler sig. Dermed ville et projekthus på ingen 
måde lettet vores arbejde. Men vi oplever, at vi hele tiden bliver er stærkere og stærkere på 
kernefortællingen. På den måde kan man sige at vi har opfyldt pejlemærket da kernefortællingen 
og fundamentet ved udgangen af 2020 fremstår tydeligt og klart.  
 
Kendetegnet for foreningen er først og fremmest vores 4 kerneværdier (faktuelle, 
samarbejdsvillige, handlekraftige og fremadskuende) og mantraet ”vi vil hjælpe i dag”. Med dem 
som fundament, er det enkelt for os at planlægge, handle og træffe beslutninger i sekretariatet. 
 
I slutningen af 2020 har vi udarbejdet første udkast til en politisk retning/politiske indsatsområder 
for For Lige Vilkår. Det er i stigende grad nødvendigt, da vi ofte bliver inviteret til debatter eller 
møder med aktører, hvor agendaen har et politisk omdrejningspunkt. Arbejdet med et egentlig 
politisk fundament arbejde fortsættes i 2021.  
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SEKRETARIAT 
Pejlemærke for 2020: Vi har fortsat en målsætning om at etablere et egentligt sekretariat og for 
2020 er det vores målsætning, at vi som minimum kan have en sekretariatsleder fastansat 30 
timer om ugen efter funktionærloven. Stifterne kommer fortsat til at arbejde en hel del frivilligt i 
2020. 
 
Resultat: Starten 2020 meddelte vores formand Ulla Hovgaard Ramlau, at hun havde fået et job 
der kom til at kræve hendes fulde fokus. Det betød at Ulla udgik af den daglige drift og det er vi 
selvfølgelig kede af, men har hende fortsat som formand for foreningen. Omstruktureringen betød 
at Pernille kunne ansættes som sekretariatsleder i 15 timer ugentligt og Julie er ansat 9 timer 
ugentligt. Der lægges derudover en hel del frivillige timer med stor glæde. At have Pernille ansat 
så forholdsvis mange timer betyder, at der er en tovholder på alle projektdele. Det har givet en 
kontinuitet til organisationen, som har bevirket, at vi er mere professionelle i vores udtryk og drift. 
Så selvom man ikke kan sige, at vi har opnået ovenstående pejlemærke til fulde, at vi er tilfredse 
med der, hvor vi står. Julie tager sig af regnskab og betalinger og også den del er landet har et 
fuldt overblik over. Med andre ord er det pt. Julie og Pernille, der står for den daglige drift og 
bestyrelsen der har det overordnede ansvar. Vi er tilfredse med og glade for, hvor vi er nu, men 
drømmer fortsat om at få flere midler til drift, så vi kan ansætte en sekretariatsleder med pension 
og ferie og hvad der ellers hører til.   
 
MEDLEMSHVERVNING 
Pejlemærke 2020: Vi vil gennem vores tilbud arbejde ambitiøst for at nå bredt ud i målgruppen, så 
vi kan hjælpe og tale for flest mulige. Vores forening har et stort potentiale og målet for 2020 er 
300 nye medlemmer.  
 
Resultat: Dette mål er nået – om end det kræver uddybning. Ved kontingentopkrævning i 2018, 
lod vi alle, der ikke betalte, blive stående, mens vi ved sidste års kontingentopkrævning, udmeldte 
medlemmerne, der ikke længere betalte kontingent. Det vil sige, at vi, allerede inden vi sendte 
kontingentopkrævninger ud i 2020, vidste, at der var omtrent 150 medlemmer blandt vores 500 
medlemmer, der ikke havde betalt året forinden. Det besluttede vi at rydde op i i 2020. Det betød 
at vi udmeldte samlet set ca. 200 medlemmer. Vi er derfor glade for at kunne sige, at vi i skrivende 
stund har 650 medlemmer, så målet om en medlemstilgang på 300 er nået.  
 
Der kommer ugentligt nye medlemmer til, som fra dag ét benytter sig af foreningens forskellige 
tilbud. Vi oplever med andre ord, at vi efterhånden har så bred en vifte af tilbud, at 
medlemshvervning går fra at være en højt prioriteret indsats til en indsats, der stort set løftes af 
medlemmers anbefalinger i deres netværk og qua de eksisterende aktiviteter; bisiddere, 
rådgivning, kurser mm.   
 
GOOD GOVERNANCE 
Pejlemærke for 2020: Vi skal arbejde på øget transparens. Det vil vi bl.a. gøre gennem at 
udarbejde funktionsbeskrivelser, forretningsorden, procedure for godkendelse af betalinger mv. 
Dertil skal vi også have valgt en kritisk revisor. Planen for Good governance vil blive forelagt 
bestyrelsen.  
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Resultat: Delvist indfriet. Vi har ikke fået udarbejdet en egentlig governance politik og fået den 
fremlagt for bestyrelsen. Det skyldes intet andet end tidsmangel, men vi foreslår, at vi igen i 2021 
arbejder med dette punkt. Vi har fået tilknyttet en ekstern revisor og et eksternt lønbureau, men 
vi vil stadigvæk gerne arbejde mere med at sikre fuld gennemsigtigheden i organisationen.  
 
 
Overordnet kan man sige at pejlemærkerne sammen med vores værdier, har tjent som en rettesnor 
for os, og passer godt sammen med det vi en til en arbejder på. Imidlertid er det også svært for en 
lille organisation altid at bestemme hvilken vej vinden blæser. Vi er tilfredse med det vi har opnået 
som organisation for 2020, men håber selvfølgelig på fortsat fremgang i 2021.  
 
Nedenfor en kort beskrivelse af de primære indsatsområder og medlemstilbud og en kort 
evaluering af dem:  
 
MEDLEMSTILBUD  
Vi er blevet meget præcise på vores medlemstilbud i løbet af 2020.  
 
Dét, vi ønsker at tilbyde, er hjælp her og nu. Vi vil være den forening, man henvender sig til for at 
kunne få hjælp med kort varsel og en lav indgangstærskel. Det har vi hele tiden haft som fokus, 
men det er blevet klart udkrystalliseret i 2020, at det også stemmer overens med, medlemmernes 
vej ind i foreningen og brug af eksisterende tilbud. Med andre ord; vores berettigelse og appel til 
nye og kommende medlemmer, skal fortsat være den enkle adgang til hjælp for et lavt 
medlemskontingent.  
 
Nedenunder gennemgås de forskellige aktiviteter.  
 
Ekspertrådgivning 
I et lukket medlemsforum på Facebook tilbyder vi ekspertrådgivning tre gange ugentligt af to 
timers varighed. De gennemgående eksperterne er hhv. jurist og handicapvejleder, og de rådgiver 
om helt konkrete problemstillinger som lovgivningen, familiemæssige udfordringer, søskende, 
hjælpemidler, samarbejdet med sagsbehandler og institutioner, hvordan skabes de bedste 
rammer for barnets trivsel og udvikling mv.  
 
Der har været meget stor efterspørgsel på ekspertrådgivningen, og der bliver stillet rigtig mange 
gode spørgsmål. Der er stadig stor efterspørgsel på den juridiske del af rådgivningen, men der er 
også større og større efterspørgsel på handicapvejlederens brede kompetencer.  
 
Spørgsmål skal stilles inde i medlemsforum, hvor alle kan læse med*. Det giver den fordel, at alle 
medlemmer kan bruge svarene og også selv byde ind med deres viden og erfaringer. Især 
aktiviteten medlemmerne imellem er øget betragteligt i 2020 og der er også opstået netværk 
mellem medlemmer uden for foreningen. Det er altså lykkedes at skabe et godt og konstruktivt 
forum, hvor alle hjælper alle med små og store problemer.  
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Normalt afvikles der 3 rådgivninger om ugen, men i perioden april til september havde vi mulighed 
for at tilbyde ekstra rådgivninger med støtte fra Trygfondens COVID-19-pulje. Der er derfor 
afviklet 225 online rådgivning med en snit på 7 henvendelser. De to tilknyttede eksperter og gode 
samarbejdspartnere er handicaprådgiver og ergoterapeut Kis Holm Lauersen og jurist Linda 
Dandanell Klingenberg. I år har vi også haft fornøjelsen af at have en psykiater med fra vores 
samarbejdspartner Hejmdal privathospital en enkelt gang, ligesom vi har forsøgt os med 
brevkasse-rådgivning med Lea Lykkegaard. Begge dele håber vi at kunne gøre mere af i 2021  
 
* Hvis medlemmet ønsker det, er det muligt at stille anonymiserede spørgsmål gennem 
sekretariatet, og alle er naturligvis også velkomne til at slette deres spørgsmål, hvis de ikke ønsker, 
at det bliver stående.  
 
Frivilligt bisidderkorps 
Vi tilbyder gratis bisidderhjælp og oplever en stigende søgning på dette medlemstilbud.  
 
Da vi begyndte, var der en del medlemmer, der oplevede det som svært at række ud, men det er 
vi helt forbi nu. Bisiddertilbuddet er dog det, der har været mest ramt af COVID-19. Det skyldes 
bl.a. at mange kommuner ikke afholder fysiske møder og at vi under nedlukning heller ikke har 
villet bede vores bisiddere om at tage fysiske mødet. Vi har haft vanskeligt ved at finde ud af, 
hvordan vi kunne konvertere fysisk bisidderhjælp til noget, der giver mening i en online-setting. At 
være bisidder handler i høj grad om at være til stede i rummet og hjælpe familien ved at være 
rolig og støttende.  
 
Vi skulle i 2020 have uddannet et nyt holdt bisiddere, men måtte aflyse grundet restriktioner.  Det 
er planlagt 4 nye uddannelsesforløb i 2021.  
 
De medlemmer, der har brugt en bisidder fra For Lige Vilkår, har overvejende været meget 
tilfredse med den støtte, de har fået. 
 
Foredrag 
Vi har holdt tre typer medlemsarrangementer i 2020 
 

Arrangementer i 2020 (deltagerantal i parentes) 

Temaaften: Overgangen fra barn til voksen. (40) København 29/1 2020 17.00 

Temaaften: Overgangen fra barn til voksen.  (36) Aarhus 4/2 2020 17.00 

Temadag: Ny-diagnosticeret - hvad nu? (21) Aarhus 7/3 2020 10.00 

Forældrekursus: Søskende i familier med særlige behov (30) Aalborg 10/9 2020 18.30 

Temadag: Ny-diagnosticeret - hvad nu? (15) København 26/9 2020 10.00 

Forældrekursus: Søskende i familier med særlige behov (32) København 3/11 2020 18.30 

 
 
NYDIAGNOSTISERET – HVAD NU? 
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Vi fik midler fra Nordea-fonden til Ny-diagnosticeret – hvad nu? i sommeren 2019. De to primære 
aktiviteter var temadage og en online-guide med gode råd fra forældre til forældre.  
 
Vi begyndte planlægningen efter sommerferien, bl.a. med afholdelse af medlemsworkshop om 
gode råd samt planlægning af program for temadagen. I 2020 skulle begge kurser afvikles i marts. 
Vi nåede at holde det i Aarhus umiddelbart før nedlukning, men måtte udskyde det i København. 
Kurserne blev afviklet med et noget reduceret deltagerantal pga. COVID-19 og i København måtte 
vi af samme årsag gennemføre med én underviser i stedet for de planlagte to 
 
Begge kurser var meget intense og flere deltagere havde følelser uden på tøjet. Vi håber meget, at 
vi får midler hos Nordea-fonden til at fortsat at kunne tilbyde forløb for forældre med ny-
diagnosticerede børn i 2021. I forbindelse med temadagene har vi udarbejdet nogle små videoklip 
med råd, som vi er meget glade for. Dette er et eksempel på et arrangement, der muligvis ikke når 
utrolig langt ud, men som har stor værdi for de familier, der står midt en tilværelse, der er vendt 
på hovedet og som giver både stor usikkerhed i forhold til fremtiden og som giver en umiddelbar 
følelse af ensomhed. Det betyder utrolig meget for os, at kunne række ud og være noget for de 
familier.  
 
OVERGANG TIL 18 ÅR 
Vi fik midler fra Mandrup Philipsen Legat til flere temaaftner om Overgang fra barn til voksen i 
efteråret 2020. De første to temaaftner var fuldtegnede og vi er derfor glade for at kunne afvikle 
endnu to arrangementer i 2021. Det første er gennemført i marts med et stort antal deltagere 
(80+). I forbindelse med de nye midler vil vi også genopfriske vores online guide.  
 
Søskende i familier med børn med særlige behov 
Socialstyrelsen havde udbudt midler i Handicappuljen, som vi søgte i foråret 2020 og fik bevilget. 
Midlerne bruges til at afholde fire kurser, hvoraf to er afholdt fysisk (i hhv. København og Aalborg). 
På grund af COVID-19 har vi konverteret de sidste to søskende til online formater; dels for at nå ud 
til flere og dels for at undgå, at have alt for meget i pipeline når verden åbner igen. Efter afvikling 
af første kursus kan vi konstatere, at online-formatet kan noget særligt. Blandt andet kan vi nå 
væsentlig flere online end ved fysiske arrangementer. Selv om dette er en beretning for 2020, vil vi 
lige nævne, at der på det først afviklede kursus i februar 2021 deltog 350 og at der i skrivende 
stund er tilmeldt 280 til det næste, som afvikles i april). Tilbagemeldingerne har været meget 
positive, hvilket vi tager med i tilrettelæggelsen af fremtidige arrangementer. 
 
KOMMUNIKATION 
Vi benytter følgende kanaler i kommunikation med medlemmer og interessenter: 

• Facebook: For Lige Vilkår – åben side 

• Facebook: Medlemsforum – lukket side 

• Vi bruger derudover Facebook til at booste medlemstilbud og arrangementer 

• Instagram: For Lige Vilkår – åben side 

• Nyhedsbreve: Vi har udsendt ni nyhedsbreve i 2020 med en open rate på 50-70% 

• Presse: Vi har skrevet debatindlæg til bl.a Ræson og Altinget og har qua kontakt til pressen 
og journalister fået opbygget et vist kendskab til vores forening. 
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MEDLEMMER 
 

Medlemmer pr. 1. februar 2021  Antal Fordeling af medlemmer i % Befolkningsfordeling i % 

Region H 301 47,4 30 

Sjælland 91 14,3 15 

Syddanmark 94 14,8 21,5 

Region Midtjylland 117 18,4 22,5 

Region Nordjylland 32 5 11 

I alt 635  100 100  

 
UNDERSØGELSE – LEVEVILKÅR FOR FORÆLDRE TIL BØRN MED HANDICAP/KRONISK SYGDOM 
Vi har gennemført undersøgelsen igen i 2020 som en kvantitativ digital undersøgelse. 
Undersøgelsens formål er at få et bedre indblik i, hvilke udfordringer familierne står med hvad 
angår: 

• Samarbejde med kommunen 

• Familiens netværk  

• Tilknytning til arbejdsmarkedet  

Vi fik hele 1700 besvarelser og resultaterne tydeliggør endnu en gang, at målgruppen er presset på 
alle tre fronter. Undersøgelsen er offentliggjort i februar 2021. 
  

PEJLEMÆRKER 2021  
 
INTERESSEVARETAGELSE 
 
STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNERE: FONDE, FORENINGER & KOMMUNER 
I 2021 vil vi fokusere på at udvikle samarbejdet med eksisterende partnere og bidragsydere:  
Fonde: Nordea-fonden, PFA Brug Livet Fonden 
Foreninger: Mødrehjælpen (bl.a. Ny-diagnsoticeret – hvad nu?). Ligeværd og BHOV (Tillidsbroen 
og strategisk sparring). COK (oplæg og kurser). 
Kommuner: Københavns Kommune (undervisning og samarbejde omkring vision). Tåstrup 
Kommune (indledende møde i Q2-2021) 
 
Dertil vil vi i samarbejde med bestyrelsen udvælge yderligere 2-3 fonde, som vi vil præsentere for 
mulige projekter. Det kunne fx være TrygFonden, hvor vi vil præsentere ideen om et mentor-
program. 
 
OFFENTLIG FINANSIERING 
Vi har ansøgt i 2021 fra PUF, Handicappuljen og Ulfri, der alle er udmeldt og hvor vi afventer svar.. 
Derudover afventer vi at Pårørendekonsulenter på handicapområdet udmeldes i Q2 2021. Den 
planlægger vi også at søge.  
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Vi arbejder fortsat på at komme på finansloven – gerne i 2021.  
 
STRATEGI & MÆRKESAGER 
Eftersom vi mener at være godt funderet ift. medlemstilbud og afvikling af disse retter vi i 2021 
fokus på at arbejde mere intenst med interessevaretagelse. Vi er i proces med et politisk udspil, 
der skal diskuteres med og godkendes af ny bestyrelse efter generalforsamlingen.  
 
LANGSIGTET FINANSIERING 
Vi har et godt udgangspunkt for både 2021 og 2022. Derfor skal noget af vores tid bruges på at 
sikre en langsigtet finansieringsstrategi.  
 
SEKRETARIAT 
For Lige Vilkår er vokset betragteligt fra 2019 til 2021 og vi skal i 2021 konsoliderer foreningen 
med udgangspunkt i en væsentlig stærkere økonomi end i de forgangne år. Vi vil stadig arbejde for 
et egentlig sekretariat med kontor. 
 
MEDLEMSHVERVNING 
Med den støt stigende medlemstilgang er det realistisk at have et mål om 250 nye medlemmer i 
2021. Da medlemstilgangen er støt stigende uden stor indsats fra vores side, bruger vi energien på 
aktiviteter, der i sig selv giver medlemstilgang (fx førnævnte onlinekurser).   
 
 
16. marts 2021 


