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FOREDRAGSRÆKKE: ”ET NYT SYN PÅ ØJENLIDELSER”

MÅLBARE RESULTATER

Thomas Borgå, førende skandinavisk specialist i behandling af AMD med infrarødt lys, afholder i maj måned fire 
tankevækkende foredrag om hans erfaringer med behandling af hundredvis af patienter med øjensygdomme. 
Patienter, som oftest er opgivet af det offentlige sundhedssystem. 

Thomas Borgå´s mission er at ændre vores syn på øjenlidelser og behandlingen heraf radikalt. Han mener, at en mere 
holistisk tilgang til sygdommene og et højere informationsniveau til patienterne, ville kunne forbedre og forhindre 
alvorlige øjenlidelser som f.eks. tør og våd AMD.

Aftenen vil bl.a. gøre os klogere på:
• Hvorfor AMD faktisk kan behandles med gode resultater for de fleste
• Hvordan man kan ændre sin livsstil for at forhindre eller afhjælpe AMD
• Oplysning om forskellige typer af medicins negative indvirkninger på synet 
• Hvordan grå stær operationer øger øjets optagelse af blåt lys og dermed kan fremkalde AMD
• Opsigtsvækkende historier om øjenpatienters erfaringer med alt fra juicekure til binyrebarkhormon. 

Det hele bliver fremført i en letforståelig og ligefrem tone, så man ikke blot går hjem lidt klogere, men også 
med et smil på læben.

Meld dig ind i facebookgruppen “AMD-patienter & pårørende”, hvor du løbende kan holde dig opdateret 
og dele erfaringer med andre.

Thomas Borgå er til daglig indehaver af Akupunkturhuset - landskendte for deres 
anderledes tilgang til øjensygdommen AMD. I 2017 introducerede han behandling med 
infrarødt lys til øjenlidelser, og er i dag Skandinaviens mest erfarne i metoden.

Thomas Borgå 
Akupunktør RAB. Indehaver af AkupunkturHuset
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Opgivet af sundhedssystemet - med udsigt til at miste synet …Sådan er virkeligheden for 125.000 danske tør AMD patienter 

behandlingsophold • tests & analyser • second opinions

FOREDRAGET FINDER STED:
Fredericia 15. maj Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96
Aarhus 17. maj Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, Sabro
Aalborg 23. maj Hotel Scheelsminde 35, Aalborg SV 
Skive 29. maj Akupunkturhuset, Kielgastvej 3, Skive

Alle dage fra kl. 19:00 til 21:00. Pris kr. 150,- inkl. isvand, the og kaffe.
Tilmelding senest 3 dage før på info@aku-huset.dk eller tlf. 71 99 41 60.

En række af landets kommu-
ner kan se frem til at modtage
en bonuscheck, fordi de til-
sammen har fået 3.600 fl��ere
fl��ygtninge i arbejde.

På blot et år er antallet af
fl��ygtninge og familiesam-
menførte, der er kommet i
arbejde, steget med mere end
60 pct., viser en opgørelse fra
Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet, der nu ud-
betaler en samlet belønning
på 90 mio. kr. til kommuner-
ne for deres indsats. 

Fra 4. kvartal 2016 og et år
frem er antallet af fl��ygtninge,
der er i ustøttet beskæftigel-
se, steget fra 5.600 til 9.200
personer i landets 98 kom-
muner. Kommunerne får en
bonus på 25.000 kr. for hver
ekstra fl��ygtning, som kom-

mer i arbejde i mindst 190
timer i kvartalet. Det sker
som en del af regeringens
integrationsaftale med kom-
munerne fra 2016.

Den største bonusud-
betaling havner i år i Aarhus
Kommune, som har fået 142
ekstra fl��ygtninge i job og der-
for belønnes med 3,55 mio.
kr. I topfem ligger også de
store kommuner Odense,
København, Vejle og Aal-
borg, mens en række kom-
muner i bunden kun mod-
tager mindre beløb eller in-
genting, fordi de enten har
været dårlige til at få fl��ygt-
ninge i arbejde eller ikke har
mange fl��ygtninge.

Støjberg: Skrap kurs virker
Udlændinge- og integrati-
onsminister Inger Støjberg
(V) udbetaler de mange pen-
ge »med stor glæde«, fordi
udviklingen viser, at regerin-
gens håndfaste tilgang med
skærpede krav og lavere ydel-
ser til fl��ygtninge har en stor
effekt. Hun nævner bl.a kon-
tanthjælpsloftet og regler,
der betyder, at man kan miste
kontanthjælpen, hvis ikke
man har ordinært arbejde i
mindst 225 timer på et år.

»Vi har vendt bøtten fuld-
stændig på hovedet, så fl��ygt-

ninge nu mødes med klare
krav lige fra begyndelsen og
nu reelt kommer i job. I
stedet for at betragte fl��ygt-
ninge som ofre bliver langt
fl��ere nu vurderet som job-
parate og skal derfor også
hurtigt ud på arbejdsmarke-
det,« siger Inger Støjberg. 

Hun henviser til, at blot 3
pct. af fl��ygtningene i 2015
blev erklæret arbejdsmar-
kedsparate, mens tallet i
marts i år var steget til 74 pct.

Det er ifølge Støjberg en
gevinst for Danmark, når fl��e-
re fl��ygtninge kommer i job,
fordi samfundet både sparer
penge og samtidig sikrer, at
fl��ygtninge og de familiesam-
menførte lærer det danske
sprog og de danske værdier,
når de møder kolleger.

Selv om fl��ere fl��ygtninge er
kommet i job, er opgaven
langtfra løst, erkender Støj-
berg. De seneste tal fra rege-
ringens såkaldte integra-
tionsbarometer viste i april,
at kun 38 pct. af fl��ygtningene
er i beskæftigelse efter tre år i
landet, og for kvinder er tal-
let blot 14 pct. Regeringens
mål er 50 pct. 

»Der er stadig et stykke vej,
men vi er kommet godt med.
Men det er helt klart kvinder-
ne, det halter med. Det er et

reelt problem, og her kan vi
lære noget af de kommuner,
som går ret håndfast til
værks,« siger Støjberg og
peger bl.a. på Skive Kommu-
ne, der har nedbragt syge-
fraværet blandt fl��ygtninge
ved at indføre tvungen kon-
trol ved en sygeplejerske.

Vejle scorer 2,7 mio. kr.
En af topkommunerne er
Vejle, der i perioden har fået
107 ekstra fl��ygtninge ud i
arbejde og derfor står til at
modtage knap 2,7 mio. kr.
Vejles borgmester, Jens Ejner
Christensen (V), er »super-
glad« for fjerdepladsen og
siger, at den bl.a. skyldes en
tidlig og hurtig indsats for at
få fl��ygtninge ud på virk-
somheder i kommunen.
Kommunen har bl.a. brudt
med den traditionelle meto-
de med altid først at sende
fl��ygtninge på en masse kur-
ser.

»Det er ude i den virkelige
verden, at man lærer tingene
og sproget bedst. En tidlig
indsats og så ud og blive en
del af arbejdsmarkedet. Sam-
tidig har vi oprustet sam-
arbejdet mellem bl.a. virk-
somheder og jobcentre,«
siger Jens Ejner Christensen.

Det har ifølge borgmeste-

ren også spillet ind, at virk-
somheder i kommunen
mangler arbejdskraft. Inger
Støjberg erkender da også, at
en del af fl��ygtningenes øgede
beskæftigelse skal tilskrives
det økonomiske opsving.

Dansk Folkepartis udlæn-
dingeordfører, Martin Hen-
riksen, er på ingen måde
imponeret over Støjbergs op-
gørelse og erklærer sig »mål-
løs« over, at regeringen nu
forsøger at sælge det som en
succeshistorie, at 3.600 fl��ere
fl��ygtninge er kommet i be-
skæftigelse.

»Det viser jo nærmere,
hvor dårligt det går. Beskæfti-
gelsesfrekvensen blandt
fl��ygtninge er stadig meget
lav,« siger han.

DF mener, at der er spildt
rigtig mange penge og kræf-
ter på at lave integrations-
aftaler med kommunerne
uden den store effekt. I stedet
bør pengene bruges på sende
fl��ygtningene tilbage til deres
hjemlande, mener Martin
Henriksen.

»Man burde give en bonus,
hver gang en kommune
overtaler en fl��ygtning til at
rejse tilbage til hjemlandet.
Det vil spare enorme ressour-
cer i det danske samfund,«
siger han.

BONUSUDBETALING

Top og bund

Kommunerne får et tilskud på
25.000 kr. for hver ekstra fl��ygt-
ning eller familiesammenførte
til fl��ygtninge, der er i ustøttet
beskæftigelse i mindst 190
timer i løbet af et kvartal.

Tallene her viser, hvor stor
bonus top- og bundkommuner
får for perioden 4. kvartal 2016
og et år frem. I alt udbetales der
nu ca. 90 mio. kr. til kommuner-
ne. (Tal i parentes: Antal fl��ygt-
ninge, som kommunen har fået i
beskæftigelse i det seneste år.)

Topkommuner:
Aarhus: 3.550.000 kr. ...... (142)
Odense: 3.000.000 kr. .... (120)
København: 2.800.000 kr.  (112)
Vejle: 2.675.000 .............. (107)
Aalborg: 2.650.000 ......... (106)

Bundkommuner:
Brøndby: 75.000 kr. ............. (3)
Langeland: 75.000 kr. ......... (3)
Læsø: 50.000 kr. ................. (2)
Rødovre: 50.000 kr. ............ (2)
Fanø: 0 kr. ........................... (0)
Samsø: 0 kr. ........................ (0)
Kilde: Udlændinge-
og Integrationsministeriet

Støjberg: Markant fl��ere fl��ygtninge i arbejde 
udløser millionbonus til fl��ere kommuner
Integrationsministeren
sender nu 90 mio. kr. til
kommuner, som har
fået markant fl��ere fl��ygt-
ninge i job. DF er langt-
fra tilfreds og vil hellere
bruge pengene på at
hjemsende fl��ygtninge.

JESPER KONGSTAD
jesper.kongstad@jp.dk


