
Mange har ret til økonomisk støtte til ledsager under ferieophold 

i udlandet 

Af Lisa Voldgaard Olesen

Mange synshandicappede har ret til ledsager 

ifølge Serviceloven. Når vi skal på rejse, har det 

dog hidtil været den gængse opfattelse – også 

hos DBS – at den synshandicappede selv skal 

dække ledsagerens rejseudgifter. Det er ikke 

rigtigt i alle tilfælde! 

I 2019 har lederen af rejsebureauet Care In Mind, 

Cheri Rasmusson, hjulpet fire af sine gæster - alle 

medlemmer af DBS - med at søge om dækning af 

ledsagerudgiften. En af sagerne måtte en tur 

omkring Ankestyrelsen, før bopælskommunen 

anerkendte sit ansvar. To andre rejsende fik 

tilsagn hos deres kommune. Den fjerde sag 

fortsat er under behandling.  

Som specialister i rejser for gæster med særlige 

behov har Care In Mind arrangeret flere rejser for 

synshandicappede, hvor undertegnede er frivillig 

rejsemedhjælper. I dette arbejde undrede det 

Cheri, at vi synshandicappede blev pålagt en stor 

ekstraomkostning. Med udgangspunkt i FN’s 

handicapkonvention, der sikrer handicappede 

samme rettigheder som andre borgere, læste 

Cheri op på lovgivningen.  

Det viste sig, at borgere med fysisk/psykisk 

handicap, som er bevilliget ledsager i henhold til 

Serviceloven, ofte ER berettiget til at få de ekstra 

omkostninger til ledsager dækket under rejser. 

Det er bl.a. tilfældet, når ledsagelse er afgørende 

for gennemførelsen af rejsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mig er det enestående, at Care In Mind 

egenhændigt har taget denne kamp op på vores 

vegne og vundet. Chéri vil nu dele sin viden med 

DBS, så disse afgørelser kan komme andre DBS-

medlemmer til gode. Mange af os 

synshandicappede har jo de samme rejsedrømme 

som vores seende medborgere, så det vil være en 

stor støtte, at DBS nu også kan rådgive os om 

mulighederne for at få dækket de ekstra 

omkostninger til en ledsager under udlandsrejser.  

Care In Mind betyder at ”tage hånd om” andre. 

Det er præcis det, Cheri Rasmusson gør. Jeg er 

stolt af at være en del af dette vigtige arbejde, 

som du kan læse mere om på careinmind.dk. Du 

er også velkommen til at kontakte mig på 

blind@careinmind.dk eller på 22 46 77 02. 

  

  

 

 

mailto:blind@careinmind.dk

