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UDFORDRINGER 
BLEV VENDT TIL UDVIKLING 

I ENDNU ET CORONA-ÅR
Ligesom året før bød også 2021 på betydelige udfordringer på grund af corona-pandemien. 

Vi håndterede problemerne og opdagede samtidig nye muligheder.  

Når en pandemi rammer, sådan som vi har set det de 
seneste år, handler det om at se det positive i be græns-
ningerne. Kan vi arbejde på nye måder? Kan vi tilbyde 
medlemmerne noget nyt i stedet for de fysiske arrange-
menter, som coronaen har spændt ben for? Kan vi 
behandle patienter, selvom de ikke kan møde fysisk op  
i vores hospital? Kan vi bruge udfordringerne til at skabe 
ny udvikling?

De sidste år – og måske særligt 2021 – har ført til betyde-
lige og positive forandringer i vores organisation. Vi løser 
i dag mange af vores opgaver anderledes end før. Mere 
fleksibelt og der, hvor det er mest effektivt både hjemme-
fra, online og fysisk på kontoret i Rødovre eller i Aarhus. 

Nye online medlemstilbud  

Også vores tilbud til medlemmerne har ændret sig. I dag 
møder vi dem ikke kun til fysiske arrangementer i vores 
16 landsdækkende kredse. Vi når også helt ind i deres 
egne stuer. Nye tilbud om foredrag og tilpasset træning på 
nettet har betydet, at vi i dag har tilbud til en stor gruppe 
mennesker, som har svært ved at komme ud ad døren, 
fordi fysikken driller. For den gruppe er der nu mulighed 
for at finde fællesskab og vedligeholde kroppen hjemme
fra. Vi ved, at det gør en afgørende forskel for den  
enkelte. Det er værd at glæde sig over.   

Vores medlemmer har i det forløbne år udvist en impone-
rende evne til at omstille sig. De har taget imod de nye, 
elektroniske tilbud med en begejstring, som bekræfter os i, 
at det er noget, vi skal arbejde for at holde fast i også den 
dag, corona er fortid. Selv uden pandemiens begrænsnin-

ger vil vores medlemmer fortsat være begrænset af deres 
fysiske udfordringer. Der er god grund til at blive ved med 
nysgerrigt at afprøve nye måder, vi kan være sammen på 
– også når helbredet betyder, at det må være hver for sig.  

Det tætteste fællesskab får vi stadig fysisk
Samtidig med at vi har skabt nye elektroniske tilbud, har  
vi i 2021 også lagt os i selen for i størst mulig udstræk-
ning at holde fast i de fysiske tilbud, vi havde til vores 
medlemmer før pandemien. 

En af de vigtigste erfaringer, vi tager med os ud af et 
udfordrende år, er, at selv de bedste tekniske løsninger 
ikke kan stå alene. En skærm kommer aldrig til at kunne 
erstatte det at sidde og drikke en kop kaffe med et andet 
menneske. Det var med stor glæde, at vi hen over foråret 
og sommeren 2021 igen kunne tilbyde vores medlemmer 
udflugter, cafémøder og naturoplevelser. Tilslutningen var 
stor – det var tydeligt, at også medlemmerne havde savnet 
at kunne mødes.

Fondenes støtte er forudsætningen for hjælp 
Hverken de meningsfulde fysiske møder eller de nye 
elektroniske tilbud til de medlemmer, som er mest sårbare, 
ville have været mulige uden den tillid og hjælp, vi i 2021 
har oplevet fra en lang række fonde. 

Midt i krisen gav de os støtte til at hjælpe en gruppe 
mennesker, som på andet år oplevede langt større  
isola tion og en langt større helbredsmæssig risiko end  
den gennemsnitlige dansker. 
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Vi ser frem mod nogle år, 
hvor vi får mere ro til at 
arbejde videre i de gode 
retninger, krisen har 
ført os i. 

Janus Tarp
Formand, cand. jur.

Philip Rendtorff
Adm. direktør

Året 2021 er det år i vores lange historie, hvor vi har 
modtaget størst fondsstøtte til vores aktiviteter – over  
18 mio. kr. Det er vi selvsagt dybt taknemmelige for. 

Mange fonde og offentlige puljer trådte lynhurtigt til med 
midler for at kompensere for de begrænsede muligheder 
for at mødes fysisk. Det betød, at vi kunne købe studie-
udstyr, ansætte de rigtige fageksperter og opbygge en 
profes sionel online-kapacitet på rekordtid. Det havde 
simpelthen ikke været muligt uden økonomisk hjælp. 

Støtten lever videre, når projektet afsluttes
Fondsstøtten rækker langt videre end støtten til det kon-
krete projekt. Det, vi har lært, bliver en permanent del af 
vores måde at arbejde på og de ydelser, vi kan tilbyde 
vores medlemmer. Projekterne lever videre i organisa-
tionen længe efter, at de afsluttes. De lægger kimen til en 
helt ny retning for vores arbejde. Det er et meget stærkt 
udbytte af den vanskelige og triste situation, corona har 
bragt hele samfundet i. 

Også efter corona er der stort behov for støtte 
Selvom 2021 – og det forhåbentligt sidste af de svære 
corona- år – nu er forbi, er vi ikke færdige med at ud   vikle 
os. Vi ser frem mod nogle år, hvor vi får mere ro til at 
arbejde videre i de gode retninger, krisen har ført os i. 

Selv uden en verdensomspændende pandemi kæmper 
vores medlemmer fortsat med en række store problemer: 
Ensomhed, isolation, manglende tilgængelighed til 
naturen, manglende specialiseret træning og behandling 
af smalle diagnoser. 

Ligesom vi gjorde det i 2021, kommer vi i de kommende 
år – forhåbentlig i samarbejde med en række interes-
serede fonde – til at støtte og hjælpe mennesker med 
alvorlige handicap til at kunne leve så meningsfulde og 
selvstændige liv som overhovedet muligt.

Janus Tarp, formand, cand. jur. og Philip Rendtorff, adm. direktør.



Årsberetning 20214

Den rigtige hjælp til det enkelte menneske 
Vores medlemmer og deres udfordringer er vidt for-
skellige. Det er vigtigt for os, at vi altid har et relevant 
tilbud – uanset om man er oppe i årene og har levet med 
et handicap siden barndommen, eller om man er et ungt 
menneske, som netop er blevet ulykkesskadet. 

Rådgivning, viden, træning og politisk synlighed
Vores indsats står på fire solide ben: 

– Hjælp og rådgivning på et højt fagligt niveau
– Viden om skaden og livet med et handicap
– Træning som vedligeholder
– En fælles stemme over for politikere

En demokratisk, frivilligdrevet forening 
Vi er en demokratisk forening, som ledes af en medlems-
drevet bestyrelse. Vi har 16 kredse, som dækker hele 
landet. Her sørger frivillige for lokale faglige og sociale 
tilbud til vores medlemmer, hvor de kan møde andre i 
samme situation. Det frivillige engagement er en bærende 
del af foreningerne, og vi er heldige at have mange dedi-
kerede medlemmer, som gør en stor indsats landet over.

EN FORENING FOR HELE LIVET
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. 

EN FORENING FOR HELE LIVET

Eget hospital og køreskole  
Foreningerne driver sammen  
Special  hospitalet for Polio- og Ulykkes-
patienter og Handicap BilistCentret.  

Specialhospitalet 
Tilbyder specialiseret hjælp til nogle  
af sundhedssystemets tungeste og  
mest komplekse patienter.  

HandicapBilistCentret 
Er specialiseret i at få mennesker til at 
blive selvkørende igen. Fysioterapeuter 
og kørelærere arbejder sammen for at 
funktionsteste den enkelte og få den 
ramte trygt tilbage på vejene.

78 års indsats for mennesker  
med handicap 

Vi har siden 1945 arbejdet for at give menne sker med 
handicap de bedst mulige livs betingelser. I foreningernes 
første år handlede det om at hjælpe de mange børn, 
som efter at være ramt af polio måtte leve med livslange 
og ofte alvorlige handicap. I 1985 blev også ulykkes-
ramte budt velkommen i foreningen. I dag er vi to søster- 
foreninger med ét fælles mål: at give både ramte og 
pårørende mulighed for at leve et værdigt liv og udfolde 
sig på egne betingelser.
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Mange diagnoser, men de samme udfordringer
Blandt vores medlemmer findes mennesker med mange 
forskellige diagnoser. 

Trods de meget forskellige skader kæmper mange af 
dem med de samme problemer:

– Stærke og kroniske smerter
– Ensomhed og social isolation
– Problemer med at kunne færdes frit både  

i byerne og i naturen 
– Vanskeligheder med at få den rette  

behandling eller adgang til specialudstyr 
– Et familieliv, som er under pres. 

Det kan være ensomt at leve med et handicap
Livet med et handicap bliver meget ofte et liv, hvor man 
er mindre sammen med andre, end man ønsker. Smerter, 
træthed og fysiske begrænsninger kan gøre det svært at 
være social. 

Handicap rammer hele familien
Et handicap rammer ikke kun den, som har været ude 
for ulykke eller sygdom, men hele familien. Pludselig er 
man ikke længere kun ægtefælle eller barn – man er 
også pårørende. Livet som pårørende kan være travlt og 
usikkert. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne 
pårørende trives dårligere end andre. Desværre overses 
de pårørendes behov ofte, og de får derfor ikke den hjælp 
og støtte, de har brug for.

HVEM KÆMPER VI FOR?
Vi søger at hjælpe vores medlemmer i den livssituation, de befinder sig i 

og med de problemer, som fylder netop nu. 

HVEM KÆMPER VI FOR?

Det siger vores medlemmer: 
39 %

Jeg føler mig ensom 

64 %
Jeg har meldt afbud til et arrangement 

på grund af min skade/sygdom 
inden for det seneste år 

45 %
Jeg har et mindre tæt forhold til mine 

venner end før, jeg fik et handicap

Medlemsfordeling

31 % Polio/postpolio

13 % Rygmarvsskade

8 % Hjernerystelse

21 % Nakkeskade/ 
Whiplash

23 % Andre skader  
efter en ulykke

25 % 
Skader efter  
anden sygdom 
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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 for deres pårørende. Det gør vi blandt andet gennem rådgivning og træning. 

AKTIVITETER, DER GØR EN FORSKEL 

Rådgivning og hjælp  
– UlykkesLinjen og PolioLinjen 
Rådgivning er én af hjørnestenene i vores arbejde. 
Alle hverdage sidder erfarne fagpersoner klar til  
at hjælpe på vores to gratis rådgivningstilbud 
UlykkesLinjen og PolioLinjen. I 2021 hjalp vi 
2.400 personer, som ringede til vores Ulykkes-
Linje. På PolioLinjen fik 330 polioramte hjælp.

UlykkesLinjen var i 2021 økonomisk  
støttet af Rådet for Offerfonden.

Særlig støtte til pårørende 
Mange pårørende får i dag ikke den støtte og 
hjælp, som de har brug for. Vi har derfor også 
tilbud, der er særligt målrettet de pårørende.  
Herudover arbejder vi politisk for at sikre  
bedre vilkår for bl.a. de pårørendes tilknytning  
til arbejdsmarkedet. 

I 2021 igangsatte vi to nye projekter mål-
rettet pårørende med støtte fra TrygFonden, 
Helsefonden, Østifterne, Jascha Fonden og 
Socialstyrelsen.  

Nyt tilgængeligt feriehus  
Vores tre sommerhuse i Thy og på Bornholm er 
indrettet, så de er fuldstændigt tilpasset et men-
neske i kørestol. I 2021 kunne vi indvie vores helt 
nye, handicapvenlige sommerhus i den smukke 
natur i Thy.
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Vi møder medlemmerne der,  
hvor de kan være
For mange af vores medlemmer kan det være 
svært at forlade deres eget hjem på grund af 
fysiske og kognitive begrænsninger og smerter. 
Under pandemien har også risikoen for smitte 
gjort mange til ufrivillige alenemennesker. Vi 
har det seneste år derfor haft stort fokus på at 
udbygge de tilbud, man kunne bruge fra sin 
egen stue. 

Webinarer til patienter og pårørende 
Gennem året afholdt vi 44 webinarer, hvor 
mere end 5.000 deltagere har hørt med.

Livetræning på Facebook 
Dygtige medarbejdere fra vores hospital gav 

i 2021 hver dag medlemmerne mulighed 
for at træne sammen over Facebook.  

Move it – online 
På små hold med 8-10 deltagere kunne 

medlemmer i hele 2021 træne sammen efter 
individuelt tilpassede træningsplaner. 

Online netværksgrupper 
De fysiske netværksgrupper rykkede online 
og gav vores medlemmer mulighed for at 
dele egne erfaringer og udfordringer med 

andre i samme situation. 

AKTIVITETER, DER GØR EN FORSKEL 

Træning - Move it 
Move it er landsdækkende træning tilpasset den 
enkelte. I 2021 havde vi 46 Move it-hold med i 
alt 344 deltagere rundt om i landet. 

Tilbuddet er økonomisk støttet  
af Rådet for Offerfonden.

Politisk interessevaretagelse
Som menneske med handicap har man ofte ikke 
selv overskuddet til at kæmpe for at få ændret de 
regler, som giver problemer i et handicapliv. 
Vi er en fælles stemme for de flere end 100.000 
danskere, som lever med alvorlige følger efter en 
ulykke og de 7000, som lever med polio. 
I 2021 havde vi bl.a. særligt politisk fokus på de 
mange fejl i kommunernes sagsbehandling og 
manglende specialiseret hjælp til patienter med 
sjældne eller særligt komplekse diagnoser.
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Vigtig mulighed for hjemmetræning 
Da coronapandemien ramte i 2020, var vores medlem-
mer blandt de særligt sårbare, og samtidig kunne de ikke 
længere deltage i den træning, som var nødvendig for at 
holde krop og funktioner ved lige.

Vi igangsatte et projekt, som gennem online netværks-
grupper og foredrag gav mulighed for at møde ligestillede 
uden at udsætte sig selv for risikoen for smitte. 

Samtidig flyttede vi den fysiske træning over på Facebook, 
hvor uddannede fysioterapeuter hver dag tilbød live og 
tilpasset træning til alle. 

I 2021 kunne vi afslutte projektet med utroligt positive 
resultater:

– De 10 planlagte netværksgrupper voksede  
til 20 med i alt 142 deltagere.

– De 35 planlagte online foredrag blev til 45.  
hvor hele 5.281 kiggede med.

– Onlinetræningen var en enorm succes.  
De 325 livesessioner blev fulgt af 35.646 deltagere.

Projektet har givet os helt nye værktøjer til at hjælpe en 
gruppe mennesker, som har et enormt behov for hjælp og 
fællesskab, men som tidligere var svære at nå. Vi kommer 
til at fortsætte med at have digitale tilbud også nu, hvor 
projektet er afsluttet. 

Projektet er støttet af TrygFonden, Østifterne,  
Augustinus Fonden, Social- og Indenrigsministeriet. 

FOKUS PÅ HJEMMETRÆNING 
OG FÆLLESSKAB I NATUREN

Som forening har vi en lang tradition for at drive store, fondsstøttede projekter. Projekterne giver os mulighed 
for at tilbyde løsninger på nogle af de problemer, som fylder meget for vores medlemmer.
I 2021 havde vi særligt fokus på foreningens digitale tilbud og på fællesskaber i naturen. 

NYE STORE PROJEKTER
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Naturen som ramme for nye fællesskaber
I 2021 satte vi for første gang fokus på, hvordan naturen 
kan bruges som ramme for nye fællesskaber blandt 
menne sker med handicap. Først undersøgte vi sammen 
med forskere på Københavns Universitet, hvad det præcis 
er, som alt for ofte gør handicappede til ufrivillige inde-
mennesker. 

Undersøgelsen hjalp os med at skabe en naturoplevelse, 
som var skræddersyet til at overkomme barriererne, og 
som matchede de helt specifikke behov, man har som 
naturbruger med et handicap. 

Vores frivillige afholdt 16 meget forskellige naturarrange-
menter over hele landet. Både naturterapi, handicap-
ridning, botaniske vandre/rulle ture, sælsafari, besøg i 
Skovtårnet, sanketure og bålarrangement blev det til. 
Derudover blev der afholdt et webinar om naturen som 
behandler, hvor mere end 300 personer kiggede med. 

Projektet viste, at der er en enorm interesse og lyst til 
naturen hos mennesker med et handicap, og at naturen 
er en god ramme for nye venskaber. Erfaringerne var så 
positive, at vi kører videre med nye naturprojekter også i 
de kommende år. 

Projektet er støttet af Social- og Indenrigsministeriet,  
Kulturministeriet og Friluftsrådet. 

NYE STORE PROJEKTER

Erfaringer fra 
naturarrangementerne 

94 % 
af deltagerne var tilfredse  

med arrangementernes aktiviteter.

88 % 
snakkede med andre, de ikke  

havde mødt før. 

220 
deltog – et flot tal i et år, hvor 
corona holdt mange hjemme.

 

En del af foreningens kredse har på 
eget initiativ fortsat naturaktiviteterne 

efter projektets afslutning.
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Når man lever med et handicap, kan bilen være nøglen 
til et selvstændigt liv. Uden muligheden for at køre bil, 
kan det for eksempel være svært at bevare sin plads på 
arbejdsmarkedet og at deltage i det sociale liv på lige fod 
med andre.

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

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

Specialkøreskole for alle
Erfarne kørelærere hjælper hver dag mennesker med  
handicap med at erhverve eller generhverve deres 
kørekort. Som det eneste sted i landet råder vi over otte 
skolebiler, der indeholder al tænkelig specialindretning,  
så handicapbilen kan tilpasses den enkeltes behov.

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. 

HANDICAPBILISTCENTRET

Landsdækkende vidensbank  
for både kommuner og privatpersoner. 

 

En uvildig samarbejds-
partner

HandicapBilistCentret er specialiseret 
indenfor alt, der omhandler bilkørsel og 
handicap. Vi er uvildige og vælger altid 
den billigst egnede løsning med udgangs-
punkt i den enkelte borgers behov.
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Hvert år modtager vi ca. 1.750 patienter i tværfaglige 
og typisk længerevarende forløb i vores to afdelinger i 
Rød ovre og Aarhus. Samarbejdet mellem foreninger og 
hospital er tæt – til gavn for både foreningernes medlem-
mer og hospitalets patienter.

Specialhospitalets patienter hører til blandt sundheds-
systemets mest komplekse. Deres rehabilitering kræver 
både specialiseret viden, særligt tilpasset træningsudstyr 
og en effektiv tværfaglig indsats.

Hos os arbejder speciallæger, sygeplejersker, fysiotera-
peuter, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere og 
sosu-hjælpere og -assistenter tæt sammen omkring den 
enkelte patient. Vi driver egen forskning og bidrager 
derved til en bedre viden om og rehabilitering af vores 
patienter. Vi er et nonprofit hospital og har driftsoverens-
komst med Region Hovedstaden.

SPECIALISERET REHABILITERING 
AF POLIO- OG ULYKKESPATIENTER

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen driver Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, som 
i mere end 75 år har rehabiliteret mennesker med alvorlige og ofte livslange skader efter polio eller ulykke. 

SPECIALHOSPITALET – REHABILITERING

 

Hvem er vores patienter? 

Vores patientgruppe er meget forskellig artet, 
men fælles for alle er, at de efter enten alvorlig 
sygdom eller ulykke står tilbage med svære 
funktionsnedsættelser. Ofte vil de være ramt af 
mere end en sygdom. De kan både være ramt 
fysisk, psykisk og socialt og har brug for tvær-
faglig, koordineret hjælp fra en bred gruppe af 
sundhedsfaglige behandlere for at kunne skabe 
en meningsfyldt og aktiv tilværelse.

Specialhospitalets patienter hører 
til blandt sundhedssystemets mest 
komplekse.
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Komplekse skader efter ulykke og sygdom kræver  
særligt udstyr, når man skal i gang med rehabilite ringen.  
Mange af de patienter, der kommer på specialhospitalets 
af deling er i Rødovre og Aarhus, benytter ganghjælpe-
midler eller kørestol, og de har derfor svært ved at  
træne i et almindeligt trænings center.

Vi følger løbende udviklingen inden for fx robot teknologi 
og arbejder for at tilbyde vores patienter behandling med 
det mest avancerede og moderne udstyr.

 
Støtte giver bedre rehabilitering  
Vi ville ikke kunne tilbyde vores patienter specialiseret og 
moderne udstyr uden den støtte, vi hvert år mod tager fra 
forskellige fonde. I 2021 modtog vi bl.a. støtte til indkøb af 
et ekso skelet, X-cite-systemet, som med elektrisk stimulans 
gør genoptræning mulig for mennesker med neuro logiske 
funktionsnedsættelser og et Chockwave- apparat, som 
fremmer heling og mindsker smerter fra overbelastnings-
skader, som ellers kan være vanskelige at afhjælpe.

SPECIALTILPASSET UDSTYR 
HJÆLPER EN KOMPLEKS PATIENTGRUPPE

I Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter hjælper vi nogle af landets sværeste traumepatienter. 
Deres behandling og træning kræver avanceret udstyr, som ikke er tilgængeligt i andre rehabiliteringstilbud. 

SPECIALHOSPITALET – UDSTYR

I 2021 fik ca. 1750 patienter gavn 
af specialhospitalets udstyr. 

Specialhospitalets udstyr

– Motionscenter med maskiner, som 
kan benyttes af mennesker med 
svære funktionsned sættelser. 

– Varmtvandsbassin, hvor der kan  
arbejdes med balance, styrke-
træning og smertelindring.

– Center for elektrisk stimulation, som 
gør det muligt for patienter med 
lammelser fx at bruge en motions-
cykel.

– Lofthængt Bioness Vector system, 
som afl aster patienter, som ikke kan 
bære deres egen vægt, når de skal 
øve sig på at gå eller løbe. 

– Eksoskelet, som kan støtte 
rygmarvs skadede i at gå.

– Avanceret smertebehandlingsudstyr.
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UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen driver 
både egne forskningsprojekter og deltager i andres.  
Vi har i dag ansat to forskere, som på ph.d. og postdoc 
niveau bidrager til at skabe større viden om vores 
medlemmers diagnoser.

 
I 2021 forskede vi blandt andet i:
– Hvordan vi mest effektivt behandler rygmarvs

lidelsen syringomyeli. Samarbejde med Rehabi-
literingsmedicinska kliniken i Linköping i Sverige. 

– Betydningen af accept i livet efter en ryg marvs-
skade. Et ph.d.-projekt i samarbejde med 
Syddansk Universitet.

– Hypnose som smertebehandling blandt  
patienter med rygmarvsskade og allodyni.

– Tiden efter ulykken i unge-perspektiv  
(i samarbejde med VIVE). Forskningsprojektet  
er finansieret af Rådet for Offerfonden.  

– Involvering af patientens behov, værdier og  
forventninger, når der sættes mål for rehabili-
teringen (i samarbejde med Aarhus Universitet 
og DEFACTUM). Projektet er støttet af Rådet for 
Offerfonden og Aarhus Universitet.

– Eksistens og tilpasning i hverdagslivet for  
pårørende (i samarbejde med DEFACTUM,  
Aarhus Universitet og Syddansk Universitet).  
Projektet er støttet af Velux Fonden. Forskningsråd

Forskningsrådets fagligt førende eksperter inden 
for neurologi, reumatologi, geriatri, psykologi, 
anæstesiologi, kiropraktik og fysioterapi råd-
giver specialhospitalets ledelse og foreninger-
nes hoved bestyrelse omkring den fremtidige 
forsknings mæssige udvikling.   

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. 



Årsberetning 202114

REGNSKAB FOR 2021

Resultatopgørelse 
(i 1.000 kr.) 2021 2020

Indtægter i alt 82.833 78.603
Drift af SpecialHospitalet 45.864 44.677
Drift af HandicapBilistCentret 4.820 4.660
Medlemsservice og kommunikation 18.138 14.947
Ejendomsomkostninger 9.243 8.514
Foreningsledelse og administration 4.745 5.082

Resultat af primær drift 23 723

Finansielle indtægter 74 43
Finansielle udgifter 45 59

Årets resultat 51 708
 
 

Udvalgte nøgletal 2021 2020

Antal aktive medlemmer 7.212 6.650 
Antal støttemedlemmer 689 771 
Indtægter fra arv m.v. (i 1.000 kr.)* 687 1.000 
Antal behandlinger i SpecialHospitalet 115.500 84.266 
Antal fuldtidsansatte/årsværk 88 89 
Afkast af værdipapirbeholdning i pct. 4,7 1,6
 
 

Balance – Aktiver pr. 31. december 2021
(i 1.000 kr.) 2021 2020

Ejendomme, inventar og driftsmidler 84.651 84.613
Finansielle anlægsaktiver 911 995
Varebeholdning 27 40
Tilgodehavender 24.125 16.824
Likvide beholdninger 22 4.158

Aktiver i alt 109.735 106.630  
 
 

Balance – Passiver pr. 31. december 2021
(i 1.000 kr.) 2021 2020

Egenkapital 61.286 61.808 
Hensatte forpligtelser 4.829 3.653 
Langfristet gæld 21.128 23.187 
Kortfristede gældsforpligtelser, herunder feriepengeforpligtelser 22.493 17.982

Passiver i alt 109.735 106.630 

* Indgår ikke i resultatopgørelsen

REGNSKAB



Andelsforeningens Humanitære og Kulturelle Fond
Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Dagmar Marshalls Fond
Enid Ingemanns Fond

Fondation Juchum
Friluftsrådet

Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat
Jascha Fonden

Jubilæumsfonden af 12. august 1973
Jyske Banks Almennyttige Fond

Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond
Kulturministeriet

Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuss’, født Larsen’s fond
Max Fodgaard Fonden

Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Metro-Schrøder Fonden

Oda og Hans Svenningsens Fond
Poul og Ellen Hertz’s Fond

Rådet for Offerfonden
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond

Social- og Indenrigsministeriet
Social- og Ældreministeriet

Socialstyrelsen
Sundhedsministeriet

Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond
VELUX FONDEN

Østifterne
TrygFonden
Helsefonden

… Med flere

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 2021.
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FÅ HJÆLP I ULYKKESPATIENTFORENINGEN 
OG POLIOFORENINGEN

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 Polio  Linjen 
tilbyder vi gratis og uvildig rådgiv-
ning. Vores ekspertpanel, der består 
af bl.a. social rådgivere, psykologer, 
fysioterapeuter og jurister, sidder hver 
dag klar til at hjælpe ved telefonen.

Træning og motion
Vi tilbyder træning og motion, som er 
tilpasset vores medlemmers særlige 
behov. Træningen foregår på mindre 
hold over hele landet. Fælles for alle 
holdene er, at der altid står en  
erfaren instruktør bag.

Information og viden
UlykkesPatientForeningen og Polio-
Foreningen formidler den nyeste 
og mest relevante viden til vores 
medlemmer. Det gør vi bl.a. gennem 
vores medlemsblad Livtag, nyheds-
breve, online webinarer, hjemmeside 
og sociale medier.
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