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Vi går hurtigt mod foråret. Vi går også hurtige
skridt mod helbredelse af rygmarvsskader. Både
internationalt og nationalt forskes der i reetablering af nerver i rygmarven, og selvom vi ikke
normalt sammenligner os med rotter, så viser
rotteforsøg så gode resultater, at næste skridt
er humane forsøg. Da jeg blev rygmarvsskadet
tilbage i 1972, var det kun noget, man drømte
om. I dag mere end 40 år senere, er det ikke
længere et spørgsmål om hvorvidt men hvornår.
Og hvornår er snart. Læs Gå Johnnys spændende
artikler om status på forskningen, og lad mig
her få lov at pege på Karolinska-projektet, hvor
Danmark skal deltage i humane forsøg. I maj
løber vi for helbredelse af rygmarvsskader i det
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verdensomspændende løb, Wings for Life World
Run. RYK og PTU er med i Aarhus.
Imens der forskes, leves livet; læs om Niels
Horsbøl, der går på jagt og har skudt sin 1. hjort.
Og om Kenneth Ørbæk, der spiller curling, og en
pårørende, der skriver om betydningen af gode
hjælpemidler til at komme “ud i det blå”.
Vi skal samtidig passe på det liv, vi har. I dette
nummer af RYK! sætter vi fokus på diabetes 2,
som rygmarvsskadede har større risiko for at få.
Læs også anmeldelsen af filmen Morgan, om et
nyt nordisk netværk af kvinder med rygmarvsskade, om gangrobotter, brug af cannabis og om
forårets kvindedage i RYK. Samt meget mere.
Birgitte Bjørkman, redaktør

Foto: Flemming Olsen, FDOimages
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Coloplast kundeservice
Telefon 49 11 12 13
www.coloplast.dk/evelancering

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S.
© 2015-01. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S,
3050 Humlebæk, Danmark.
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Vigtige skridt for mennesker

S

kruer vi tiden tilbage til 1990, var RYK og PTU medarrangører af Danmarks første symposium om reparation af
rygmarvsskader. Sammen med førende danske forskere
inviterede vi internationale forskere til at diskutere mulighederne for at bygge bro over en læderet rygmarv. Formålet var
at få overblik over den aktuelle forskning og gå efter en fælles
forskningsstrategi. Resultaterne blev udgivet i bogen ’Kommer
vi til at gå…?’ Bemærk prikkerne og spørgsmålstegnet, for vi
var usikre. Forskerne blev enige om at anbefale flere dyreforsøg. Der skulle også være tæt kontakt mellem de forskellige
forskergrupper. Men det gik for langsomt. Vi inviterede derfor
til symposium II for at sætte fut i forskningen. Det skete i 1998,
hvor vi udgav hæftet ’Vil vil gå…’. Nu med et insisterende ønske.
Vi sidder stadig ned. Ingen af os har leveret kørestolen og andre
hjælpemidler tilbage til kommunen. Med henholdsvis 20 og
38 år på bagen indrømmer vi gerne, at vores største handicap
egentlig ikke er, at vi ikke kan løbe efter en fodbold. Kørestolen
kompenserer jo langt hen ad vejen for manglende gangfunktion.
Det værste er øvrige funktionstab i form af nedsat håndkraft,
mistet følesans, manglende kontrol over blære og tarm, mv.

I kølvandet på symposierne i 1990’erne søsatte RYK arbejdsgruppen Gå Johnny. Det har vi aldrig fortrudt. For ud over fondsfinansiering til tre ph.d.-projekter arbejder gruppen løbende
med formidling af forskningsresultater fra ind- og udland.
Mange af vores medlemmer – specielt nyskadede og deres
pårørende – følger intenst med i forskningen. I den forbindelse
vil vi gøre reklame for RYKs facebookgruppe ’RYK og Forskning’,
hvor vi alle kan dele vores viden og diskutere forskningen.
Men træerne vokser ikke ind i himlen. Der er lang vej, før alle
nyskadede får tilbudt en kur, der overvinder alle lammelser.
Meget mere målrettet forskning er
nødvendigt. Derfor er vi i RYK rigtig glade for samarbejdet med Red
Bull. Wings for Life World Run er et
fantastisk projekt, der får verdens
øjne vendt mod reparation af rygmarvsskader. Overskuddet fra løbet
går ubeskåret til en fond, der støtter
forskning i rygmarvsskader. RYK vil
sammen med PTU være på pletten,
og vi satser på at eksponere os selv
mest muligt på eventen. Vi håber at
se rigtig mange støtter, både gående
og rullende, til løbet. Løb og kør for
dem, som ikke kan!

Leder

Alle inden for branchen ved, at det er yderst kompliceret at
reparere skader på centralnervesystemet. Hvordan bremser
man eksempelvis den sekundære skade, der indebærer celledød? Hvilke vækstfremmende faktorer og stoffer virker bedst?
Hvad skal der til for at fremme en målrettet vækst af nervetråde
til at genskabe sensoriske og motoriske nervebaner? Og hvordan undgår vi alvorlige bivirkninger?

plantat, som har vist gode resultater på rotter, skal nu testes
på mennesker. RYK anbefaler nyskadede fra både Øst- og
Vestdanmark til at melde sig.
Fælles for begge projekter og anden nyere forskning er, at kombinationen af transplantation og intensiv træning gør en markant forskel. Langvarig træning i gangrobot indgår i det svenske
projekt. På sigt kan man sagtens forestille sig, at de nye eksoskeletter vinder terræn. Selvom de i dag koster en halv million, går
det sikkert som med al anden teknologi, at kapaciteten vil stige,
mens prisen vil falde stødt med tiden.

Langt om længe sker der interessante fremskridt, her 25 år efter
at RYK var med til at sætte en fremsynet dagsorden. Tusindvis
af dyreforsøg verden over gør, at flere forsøg på mennesker
med rygmarvsskader ser dagens lys. I sidste nummer af RYK!
kunne man læse om bulgareren Darek Fidyka, der genvandt
nogen gangfunktion. Brobyggende effekt med transplantation af støtteceller fra lugteorganet og perifere nerver blev af
professor emeritus Jens Zimmer Rasmussen betegnet som et
gennembrud.
Tilsvarende optimistiske vendinger kommer fra professor Fin
Biering-Sørensen, som deltager i et transplantationsprojekt
på Karolinska Universitetshospital i Stockholm. For første gang
nogensinde kan danske rygmarvsskadede deltage i reparationsforskning under kontrollerede forhold. Et nyt rygmarvsim-

RYK vil - som vi altid har gjort – skubbe
til et hvert lille skridt i forskningen.
Mikkel Bundgaard, næstformand,
og Viggo Rasmussen, formand for
Gå Johnny

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 4498 8181/2625 8181• mail: redaktion@ryk.
dk Redaktør: Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Mikka Lee-Andersen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman
Tryk: Rosendahls Abonnement: RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup • tlf. 3929 3555, ma – to kl. 9 –13 • mail: info@ryk.dk
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: rbl@rosendahls.dk • Forsidefoto: Wings for Life World Run • Deadline for nr. 2.2015: 1. maj 2015.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de 2500-3000 danskere, der har en rygmarvsskade. RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger,
pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med en rygmarvsskade. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap
Forbund Hjemmeside: ryk.dk Formand: Torben Bach Holm, Kirketorvet 4.2, 9500 Hobro • tlf. 2425 9935 • mail: torben@bachholm.dk

Hovedsponsor for RYK:
coloplast.dk
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Helt frit for PVC, ftalater og latex
Øjeblikkelig aktivering – med integreret vand
Integreret håndtag – nedsætter infektionsrisiko
Sikkert – dokumenteret sikkerhed
Hygiejnisk – før, under og efter brug
Enkelt – funktionelt og diskret design

Bestil dine gratis vareprøver i dag
på LoFric.dk eller ring 4362 4332

Handyflex

© 2014 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. All rights reserved. 75952-DK-1405

Sikre og brugervenlige LoFric katetre

Genvind din funktion
og få din frihed tilbage

Handyflex

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af en
hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese eller andre
Handyflex
centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå funktion, frihed og
mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) hjælpemiddelsystemer
kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om dropfod, dropfod kombineret
med lårmuskelsvækkelse eller en paretisk hånd.
Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne
type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Wellspect HealthCare
Roskildevej 163 | 2620 Albertslund
Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk
Dropfodmdialock

Frihed til at komme rundt hvor som helst

EKSTRA

Dropfodmdialock

E-move, indbygget motor i hjulet. Den
tager dig hen hvor du vil og på dine
præmisser. Brug drivringene som du
plejer, men nu med ekstra kraft.

SIKKERHED

E-Drive, indbygget motor i hjulet, styret
med joystick for simpel håndtering af
stolen.

Hos Langhøj har vi udviklet et nyt afrullestop. Så man ikke kan køre ud på
liften medmindre den er helt oppe. Kontakt os og få en demonstration.
Scan og se flere
innovative hjælpemidler.

Innovative
hjælpemidler
Eller besøg www.langhoej-live.dk

Kom ud og køre

Dropfodmdialock

Hos os er et handicap ingen hindring for at komme ud og køre og vi
opbygger i alle bilmærker. Vi har over 35 års erfaring med indretning af
handicapbiler, uanset om det er en standard eller special løsning. I dit
lokale Langhøj bilhus, er der et bredt udvalg af de mest anvendte biler
til afprøvning. Så kom ind og få en uforpligtende bilsnak.
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Aarhus
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Tlf. 87 41 10 40

Kolding
Albuen 70
6000 Kolding
Tlf. 27 14 49 14

København
Fjeldhammervej 23
2610 Rødovre
Tlf. 43 43 00 66

Martin Fog
Fog (Vest
(Vest Danmark)
Danmark)
Martin
Tlf. 20
20 77
77 52
52 38
38 eller
eller
Tlf.
martin@langhoej.dk
martin@langhoej.dk

NY ADRESSE

Aalborg
Jellingvej 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 87 41 10 50

Scan og se flere innovative hjælpemidler. Du er velkommen til at
Kontakt enen
af vores
konsulenter
for en
kontakte
af vores
terapeuter
fordemonstration:
en demonstration:
Thomas
Danmark)
Thomas Hansen
Hansen (Øst
(Øst Danmark)
Tlf.
Tlf. 20
20 77
77 44
44 99
99 eller
eller
thomas.hansen@langhoej.dk
thomas.hansen@langhoej.dk

Odensepå www.langhoej-live.dk
Se mere
Bramstrupvej 27
5792 Årslev
Tlf. 87 41 10 40

www.langhøj.dk

&

Tips Tricks
No-touch sæbedispenser
Elefoam er en helt ny, prisbelønnet sensor-sæbedispenser med hygiejnisk no-touch. Den kan sættes
direkte på håndvasken eller en hylde. Det stilfulde design passer til enhver vask. Med tilkøb af et vægbeslag med en lille drypbakke kan den monteres på en væg oven over vasken. Skumsæbe er særligt velegnet, da mængden af sæbe begrænses, når man vasker hænder, uden at det går ud over hygiejnen – til
gengæld begrænses belastningen på miljø og pengepung. Ved bestilling medfølger en særlig skumsæbe,
Sarasoft, som fås med eller uden æbleduft. Elefoam er udført i ABS-plast og PP-plast i farven hvid. Den
rummer 250 ml og måler 72 x 218 x 134 mm. Den bruger 4 AA-batterier (medfølger ikke). Prisen er 475
kr. hos dk.gloriamundicare.com.
BB

Pilleæske

Medicase er en nydesignet pille-/tabletæske med fokus på både funktionalitet og design. Æsken er stilren, enkel og diskret og nem at medbringe, f.eks.
på rejser. Æsken giver et hurtigt overblik over dine piller. Der er syv doseringsæsker med fire rum i hver. Rumdelerne kan flyttes eller fjernes efter
behov. Pilleæsken er udført i solidt aluminium, som er modstandsdygtigt
over for slag. Dette er med til at sikre, at doseringsæskerne ikke går i stykker. Coveret er lavet i gummi, som er nemt at rengøre. Doseringsæskerne
er fremstillet i plast og udstyret med flytbare rumdelere. Dette er med til at
lette rengøringen. Udført i farverne sort/sort eller sort/sølv. Vejer 420 g og
måler 164 mm x 30 x 126 mm. Leveres i en flot gaveæske. Introduktionspris
399 kr. hos dk.gloriamundicare.com.
BB
Redaktionen modtager gerne
gode ideér til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk.

Læsepude
Slip for ubehaget ved at skulle holde din bog i længere tid. Med The Book Seat kan du
slappe af i armene, når du ligger eller sidder og læser. The Book Seat er en læsepude,
som er designet, så du stort set kan læse overalt. Puden former sig efter underlaget,
støtter alle typer bøger og giver mulighed for at slappe af i arme og skuldre. The Book
Seat er kåret som bl.a. vinder af Innovation of the Year og Excellent Design. The Book
Seat er designet med en lille akrylplade, der gør det utrolig nemt at bladre. Ved blot at
vippe pladen ned, kan du vende en side i din bog. Med lidt øvelse kan det klares med en
enkelt finger. The Book Seat er designet med en praktisk lomme på bagsiden til læsebriller, mobiltelefon eller til en hyggelig læsesnack. Den er fremstillet i super lækker kvalitet
i et møbelstof ved navn Alcantara, som er meget let at holde rent med en fugtig klud og
lidt sæbe. Fyldet er Krøyerkugler, og den vejer blot 250 g. Den kan i øvrigt også bruges
som rejsepude i bilen eller i flyveren. Er set til 299 kr. på bookseat.dk, der forhandler den
i 9 farver. På ptu.dk findes den i udvalgte farver til 249 kr. + forsendelse.
BB
RYK! 1 · 2015
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International nyhed:

Tilbud om rygmarvsim
Otte danskere har nu mulighed for at deltage i et stort svensk-finskdansk forskningsprojekt om reparation af rygmarvsskade. Interesserede
paraplegikere kan melde sig.

F

Foto: Restorative Neurology and Neuroscience

or første gang nogensinde tilbydes
rygmarvsskadede i Danmark rygmarvsimplantat i et kontrolleret
forsøg, der skal forbedre funktionen og
livskvaliteten.
Det svenske biofarmaceutiske selskab
BioArctic Neuroscience AB udvikler en
ny behandling af komplet rygmarvsskade. Projektet modtog i december
ikke mindre end 6,4 millioner euro fra
EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram til at udføre kliniske
forsøg på personer med en komplet
rygmarvsskade. BioArctic investerer
yderligere knap 5,2 millioner euro i
projektet.
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Hemmelig device
Omdrejningspunktet er et rygmarvs
implantat på få centimeter lavet af et
hemmeligt (men godkendt) materiale,
der nedbrydes af kroppen efter tre-fire
uger. På det tidspunkt skulle nervetrådene allerede være genetableret. Sådan
er det gået i dyreforsøg med rygmarvsskadede rotter, der fik bevægelse i
benene og genskabt blærekontrollen.
Den nedbrydelige device kombineres
med en særlig vækstfaktor, der fremmer væksten af nervetråde i rygmar-

ven. Ligesom vi i RYK! nr. 4-2014 skrev
om lovende forsøg med næseceller
som ’nøgle’ til at genetablere nerveforbindelsen, bruger svenskerne også
perifere nervestykker fra forsøgspersonen selv til at understøtte væksten
af regenererende nervetråde henover
læsionsstedet.
Implantatet bliver lavet i 60 forskellige
størrelser. For præcis hvilken radius og
længde implantatet skal have, ved man
først, når der er åbnet til personens
rygmarv. Derefter vokser nervetrådene
gennem 12 kanaler, der så at sige gennemborer implantatet.
Produktet er udviklet i samarbejde med
Karolinska Instituttet i Stockholm, Elos
Medtech, Ångström laboratorier på
Uppsala Universitet og Protein Sciences
i USA, som udvikler vækstfaktor.
Kontrollerede forsøg
Fin Biering-Sørensen, der er professor i neurorehabilitering med fokus på
rygmarvsskader på Rigshospitalet og
Glostrup Hospital, ser med usædvanlig
optimisme frem til at samarbejde om
projektet:
- Altafgørende er, at der er tale om kontrollerede forsøg efter videnskabsetiske

Deltagere søges
Kriterier for at deltage i forsøget:
• Rygmarvsskade opstået ved en ulykke – ikke sygdom
• Komplet rygmarvsskade med læsion svarende til T2-T11
• 4-48 måneder gammel skade
• Alder 18-65 år
• 18 måneders intensiv træning i gangrobot
Interesserede forsøgspersoner kan i 2015 og de næste par år melde sig til:
Østdanmark: Professor Fin Biering-Sørensen, tlf. 3863 1910
Vestdanmark: Overlæge Rikke Middelhede Hansen, tlf. 7844 6150

mplantat

Vi håber vel alle
RYK! har spurgt fem nyskadede, om de har et håb om
at komme til at gå, og om de har søgt oplysninger om
forskning i reparation af rygmarvsskade. Fire er indlagt
på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og én var
indlagt på Afdeling for Rygmarvsskader for to år siden.
Tekst: Bente Ovesen, interview og redigering

Tekst: Viggo Rasmussen • Foto: BioArctic

principper. To ud af tre forsøgspersoner får et implantat mens
én udgør kontrol. Det er nødvendigt for at sikre et videnskabeligt
studium. Efter forsøgsperioden
får kontrolgruppen også tilbudt
operation, såfremt denne har vist
sig at have effekt.
I alt 27 personer med komplet
lammelse efter en traumatisk skade kan deltage – 11 fra
Sverige og otte fra henholdsvis Finland og Danmark. Altså
fire fra Vestdanmark og fire fra
Østdanmark.
Kun paraplegikere med læsion
svarende til niveauer T2-T11
har mulighed for at melde sig.
Forsøget omfatter ikke tetraplegikere, da man ikke vil risikere at
forværre funktionstabet ved et
indgreb i halsrygmarven.
Intensiv træning
- Alle forsøgspersoner skal acceptere forskellige neurofysiologiske
undersøgelser og skanninger.
Og efter operationen forpligter
man sig til 18 måneders intensiv
træning tre gange om ugen i en
gangrobot, siger Fin BieringSørensen. Med et forventningsfuldt glimt i øjet tilføjer han:
- Jeg håber for alle parter, at metoden vil komme vores ’kunder’ til
gavn – men er nødt til at sige, at
jeg ikke lover noget, før jeg ser det
endelige resultat.
Operationerne kommer til at
foregå på Neurokirurgisk Klinik på
Karolinska Universitetshospital,
mens træningen foregår ambulant i samarbejde med Vestdansk
Center for Rygmarvsskade i

- Så vidt jeg ved, er der endnu ikke fundet en
behandlingsmulighed, der kan få mig op at gå. Jeg
har vel sammenlagt brugt en time på at undersøge
mulighederne. Jeg fokuserer i stedet på, hvordan
jeg kan komme videre i den situation, jeg er i nu,
og ved at træne på VCR. Hvis jeg engang kommer
til at læse om noget, der virker, vil jeg kontakte min
læge. For jeg vil gerne kunne gå igen.
Pernille Lynge, 47 år. Komplet paraplegiker efter
en traktorulykke den 06.09.2014
- Vi håber vel alle sammen på at komme til gå igen?
Jeg træner i hvert fald hårdt på det, og der sker hele
tiden forbedringer. Det er sikkert derfor, at jeg hverken har hørt om eller sat mig ind i mulighederne for
reparation af rygmarvsskader.
Søren Leer Jensen, 43 år. Inkomplet paraplegiker
efter en udspringsulykke i Tyrkiet den 19.09.2014

Professor Fin Biering-Sørensen ser
med usædvanlig optimisme på det
nordiske forskningsprojekt.
Foto: Morten Bibow.
Viborg, Hvidovre Hospital og
Afdeling for Rygmarvsskader i
Glostrup/Hornbæk.
Afhængig af resultatet regner
BioArctic med, at det ’medicintekniske produkt’ kommer på
markedet inden 2020 og således
vil blive et behandlingstilbud til
alle nye traumatiske skader efter
fire-fem år.
Professor Fin Biering-Sørensen er
inviteret til Forsknings- og sundhedsdag, som RYK og PTU afholder den 8. oktober i Vingsted. Her
vil han fortælle om det nordiske
forskningsprojekt om reparation
af rygmarvsskade. Læs mere om
dagen på side 35.

- Jeg har håbet på mirakler lige siden ulykken og
har vel stadig et lille håb, selvom lægerne sagde til
mig, at jeg kom til at sidde i kørestol resten af mit
liv. Mens jeg var indlagt i Hornbæk, var reparation
af rygmarvsskade et varmt emne ved middagsbordet en hel uge. Jeg følger med i forskningen i rygmarvsskade på nettet og læser også en del bøger
om emnet – min kone er bibliotekar. Blandt andet
har jeg fulgt bulgareren, der kom til at gå efter en
transplantation i Polen, på hospitalets hjemmeside.
Det var før nyheden kom i de danske medier. Det
er rigtig spændende læsning. Jeg synes også, det
er fascinerende at se videoen på Facebook med
manden, der går med et eksoskellet.
Nicolai Jensen, 38 år. Inkomplet paraplegiker efter
fald fra lastbil den 30.11.2012
- Jeg regner med at komme til at gå med kørestolen
som back up. Foreløbig træner jeg alt, hvad jeg kan,
og jeg kan mærke, at jeg bliver stærkere i armene.
Hverken jeg eller min familie har tænkt på, om der
er behandlingsmuligheder ud over træning. Jeg
kender ikke noget til forskningen i rygmarvsskade.
Kristoffer Kristensen, 17 år. Brud på nakkehvirvel
( C5/6) ved en trampolinulykke den 29.12.2014
- På Facebook har jeg set en film med en lam mand,
der går i et eksoskelet. Men jeg tror, det er fake. Jeg
tror i hvert fald ikke, at det er noget, jeg kan få. Jeg
skal lære at leve med at sidde i kørestol.
Sine Timmerby, 18 år. Komplet paraplegiker efter
trafikulykke den 15.10.2014
RYK! 1 · 2015
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Verdens første:

Fleksibelt implantat
får lamme rotter til at gå igen

En ny type fleksibelt implantat gav rotter med
rygmarvsskade deres førlighed tilbage. Implantatet
er det første af sin slags, der kan bøje og strække
sig med kroppens eget væv.

Tekst: Oliver Nyberg, Videnskab.dk • Foto: EPFL/Alain herzog

F

orskerne er nu et skridt nærmere
at fremstille implantater, der kan
give lamme mennesker førligheden tilbage, og som samtidig ikke bliver
afvist af kroppen. I et forskningsprojekt havde forskere fra Swiss Federal
Institute of Technology in Lausanne
nemlig held med at give rotter med
rygmarvsskade førligheden igen med
en ny type implantat, der sender elektriske signaler og medicin direkte ind i
rygmarven.
- Dette åbner vejen for nye terapeutiske
muligheder for patienter, der lider af
neurologiske traumer og forstyrrelser,
særligt for personer der er blevet lammet efter skader på rygmarven, siger
professor Stéphanie Lacour fra Swiss
Federal Institute of Technology in
Lausanne i en pressemeddelelse.
Guldtråde leder elektriske signaler
Det er ikke første gang, at rotter får
evnen til at gå tilbage i laboratorieforsøg. Det nye ved forskernes implantat
er, at det på grund af sin fleksibilitet kan
placeres i tættere kontakt med rygmarven end tidligere muligt. Traditionelle
implantater er begrænsede ved, at de
oftest ikke kan placeres under rygmarvens beskyttende hinde - det såkaldte
’dura mater’, skriver forskerne i deres
artikel i Science.
Når implantaterne placeres under
denne hinde, afviser kroppen dem med
tiden, hvilket viser sig i form af inflammation, opbygning af arvæv og afvisning af implantatet.
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Ingen inflammation
Forskerne testede det nye implantat i
seks uger med rotter, der havde fået
skader på rygmarven. Nogle rotter fik
indopereret det nye, fleksible implantat, hvor en anden gruppe i stedet
fik indopereret en mere traditionel,
ufleksibel udgave af implantatet. Efter
en til to uger begyndte rotterne med
stive implantater at udvise betydelige
motoriske vanskeligheder, der blev
værre med tiden. Rotterne fik besvær
med deres gang og kropsholdning, de
fik ændringer i kontrollen med deres
fødder, og de havde mindre bevægelse
i deres ben.
Da forskerne efterfølgende sammenlignede rotternes rygmarv, fandt de også
ud af, at rotterne med stive, ufleksible
implantater havde fået inflammation
omkring implantaterne, og at rygmarven under implantatet var blevet
deform. Rotterne med fleksible implantater oplevede derimod ingen af disse
vanskeligheder.
Vi vil gerne af med ledningerne
Da implantatet også kan sende og
aflæse impulser fra hjernen, forestiller
forskerne sig, at det kan få en meget
bred anvendelse. Implantatet er foreløbigt kun testet i rotter med rygmarvsskade, men forskerne håber, at det
også vil kunne bruges i behandlingen
af epilepsi, Parkinsons sygdom og ved
smertebehandlinger. Det næste skridt
er at teste implantatet i kliniske undersøgelser med mennesker. Hvis de går
godt, kan implantatet blive godkendt

til behandling. Der er dog stadig nødvendige forbedringer, før implantatet er
klar til at komme på markedet. Særligt
kritisk er det, at rotterne skulle være
koblet fysisk til en maskine, før implantatet kunne fungere.
- Vi vil gerne af med ledningerne, siger
Stéphanie Lacour til LiveScience.
Tilsvarende var det i denne omgang ikke
rotterne selv, men maskinen de var koblet op til, der styrede deres bevægelser.
Artiklen bringes med tilladelse af Viden
skab.dk.

FAKTA
Den nye type af implantat bruger
en række nye tiltag for at minimere
risikoen for, at det bliver afvist af
kroppen.
• Hele implantatet er støbt ind i en
kappe af fleksibel silikone.
• Implantatet bruger 35 nm (0,000035
mm) tynde, krakelerede guldtråde til
at lede elektriske signaler direkte ind
i rygmarven. Guldtrådenes revner gør
dem fuldt elektrisk ledende, selvom
de bliver strakt og bøjet.
• Guldtrådende munder ud i fleksible
elektroder af silikone og platin på 0,3
mm i diameter, der afgiver signalerne
til rygmarven.
• En indbygget fleksibel væskekanal på
0,1 mm gange 0,05 mm i tværsnit kan
levere kemiske stoffer, såsom medicin,
direkte ind i rygmarven.

ReWalk i Danmark
Eksoskeletter er en forholdsvis ny teknologi under hastig udvikling. De,
som har hang til cyborgs, vil nok komme i tanke om superhelte som
Robocop, når de ser et eksoskelet. Det er i hvert fald det, tankerne
blev ledt hen på, da RYK!s udsendte var til demonstration i Aarhus af
ReWalks eksoskelet.
Tekst: Mikkel Bundgaard • Foto: ReWalk

I

slutningen af januar var ReWalk
på besøg i Aarhus. ReWalk, som
har hovedkvarterer i USA, Israel og
Tyskland, har indgået et samarbejde
med Bandagist-Centret, som har
hovedkvarter i Aarhus. Det var også
anledningen til demonstrationen.
Indtil videre er der ca. 500 brugere af
deres eksoskelet. Deriblandt André
fra Tyskland. Han var permanent
kørestolsbruger i ti år, inden han prøvede eksoskelettet for første gang,
og i dag bruger han det hver dag.
Sammen med en repræsentant fra
ReWalk demonstrerede han, hvordan
skelettet virker.

Stamcelleforsøg
genoptaget
Asterias har overtaget det tidligere
“Geron-forsøg” og vil nu indoperere
stamceller på personer med ryg
marvsskade.
Tekst: Mikkel Bundgaard

til med at komme op at stå, og ved
endnu et tryk på fjernbetjeningen
aktiverer man gangfunktionen. Som
komplet rygmarvsskadet er man helt
afhængig af at støtte sig til krykker under gangen. Men når det er
sagt, kan man ikke lade være med
at blive imponeret over at se, hvor
meget gangen ligner en normal gang.
Eksoskelettet kan også hjælpe med
gang op og ned af trapper, hvis der er
et gelænder.
Det bliver interessant at følge udviklingen af eksoskeletter i de kommende år, da flere firmaer er aktive i
udviklingen.

Skuffelsen var stor for mange, da Geron
i 2011 afsluttede deres forsøg med at
indoperere stamceller fra embryoner i
personer med en nylig rygmarvsskade.
Planen var at operere ti personer, men
efter fire operationer afsluttede de forsøget af økonomiske grunde. Og det
selv om tre ud af de fire viste sig at få
forbedret funktion efter operationen.
”Geron-forsøget” var de første “stamcelle-operationer” på rygmarvsskadede, som foregik under kontrollerede
forhold. Nu har et nyt firma – Asterias –
genoptaget forsøget. Asterias er grundlagt af tidligere ansatte hos Geron, så de
ved, hvad de har at gøre med.
Forskellen fra det tidligere forsøg er,
at de vil operere folk med skade i nakken 14-30 dage efter skaden er sket. I
Gerons forsøg opererede de kun folk,
der havde fået skader i lænden, og maksimalt 14 dage efter skaden. Med den
korte tid kan det være svært at skelne
årsagen til en eventuel forbedring, da
forbedringen også kan skyldes selve
genoptræningen. I de nye operationer
vil de indoperere op til 10 gange den
dosis, som Geron anvendte.

Skelettet bliver lanceret som et hjælpemiddel og genoptræningsapparat,
som efter et par måneders træning
kan anvendes af paraplegikere (med
skade op til T1) på egen hånd. Efter
man har forflyttet sig over i skelettet,
monteres det på ben og hofte med
kraftigt velcro. Apparatet styres vha.
en fjernbetjening på håndleddet. En
forprogrammeret funktion hjælper

ReWalk eksoskelettet vejer 25 kg plus
en rygsæk på 3 kg. Det består af fire
motorer, som styres af en computer,
der også får den til at stoppe, når der
kommer forhindringer i vejen. Det
kan anvendes af personer, der vejer
max. 100 kg med en højde på 160190 cm. Prisen er ca. 500.000 kr. Læs
mere på rewalk.com eller bandagistcentret.dk.

Asterias har meddelt, at de har planlagt
de første operationer i begyndelsen af
2015. I alt skal 13 personer med rygmarvsskade indgå i forsøget. Cellerne er
såkaldte oligodendrocyt progenitorceller (OPC), der menes at have en stimulerende virkning på væksten af nerver i
rygmarven. Disse celler er ikke egentlige
stamceller, da progenitorceller ikke kan
blive til så mange forskellige typer celler,
som stamceller kan.
RYK! magasin vil følge forsøget tæt og
vender tilbage med nyt i et kommende
nummer af RYK!
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Selv om det er en kold sport, har Kenneth Ørbæk en varm interesse for kørestolscurling.
Den kræver koncentration og taktik, men sporten giver også velvære og sammenhold
– foruden VM-medaljer og deltagelse i de Paralympiske Lege.

En kold fornøje
Tekst: Anders Birch Breuning, Magasinværkstedet ApS
Foto: Bo Nymann og Colourbox

L

angsomt glider armen tilbage, og
i en kontrolleret og præcis bevægelse bliver den ført frem igen.
Den rumlende lyd af 20 kilo granit, der
glider hen over isen, fylder hallen. Der
er træningsaften i Tårnby Curlinghal på
Amager, og alle banerne er i brug.
Mindre fysisk krævende
På en af banerne træner Tårnby
Curlingklubs kørestolshold. Her bliver
der ikke brugt koste til at udjævne og

opvarme isen foran granitstenen, så
den glider bedre. Og i stedet for at gribe
om håndtaget på granitstenen bruger
spillerne en såkaldt stick; en stang, der
gør det nemmere at sigte og kontrollere
stenen, når den sendes ud på banen.
- I starten gjorde vi det med hånden.
Men det er nemmere og mere præcist
at sætte stenene med en stick, fortæller
Kenneth Ørbæk, der er skipper – eller
anfører – på holdet.
Han har tidligere spillet kørestolsbasket
og stået på vandski, men i takt med at
han blev ældre, begyndte han at se sig
om efter en sport, der var mindre
fysisk krævende.
- En ven foreslog i 2002, at jeg
prøvede curling. Jeg var mistroisk,
men opdagede hurtigt, at det
er en både elegant og
taktisk sport, siger
Kenneth Ørbæk.
Fik en rutineret
træner
En dag i 2003
stod en garvet
curlingskipper
og så kørestolsbrugerne træne.
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Han havde observeret dem nogle gange,
men denne gang blandede han sig i
træningen og instruerede dem. Holdet
oplevede, at de blev bedre af at følge
hans råd, og kort efter bad de ham om
at være deres træner. Den rutinerede
curlingspiller var Per Christensen, der
nu i mere end 10 år har været holdets
træner.
Gennem årene har holdet været til VM
i Skotland og de Paralympiske Lege i
Torino. Præstationerne toppede i 2005,
hvor de, som en del af det danske
landshold, vandt sølv ved VM, og i 2006,
hvor de blev nummer fem ved PL. Lige
nu er det danske hold i b-gruppen, men
målsætningen er at kvalificere sig til PL
i 2018.
Præcision og taktik
Selv om det også handler om at være
med i eliten, er der andre årsager til, at
Kenneth Ørbæk to gange om ugen sætter sten i Tårnby.
- Det giver en god fornemmelse, når
man sætter en sten perfekt, og der er
noget meditativt og afstressende over
at træne. Og ens evne til at udregne og
koordinere stenens bane bliver også
udfordret, når man skal sætte den

jelse
- Det giver en god fornemmelse, når man sætter en sten perfekt, og der er
noget meditativt og afstressende over at træne, fortæller Kenneth Ørbæk.

perfekt og skrue den uden om de andre
sten, siger Kenneth Ørbæk.
Ud over at sætte en god sten fordrer
sporten også taktisk overblik. Og det
kræver øvelse at være god til det.
- Jeg tog ud til alle turneringer de første
fem år for at se på og blive klogere på
spillet. Og når jeg selv spiller, taler jeg
kampen igennem med medspillere bagefter, forklarer Kenneth Ørbæk.
Øvelsen har betalt sig både for holdet,
som nu og da vinder over de gående
hold, og for Kenneth Ørbæk.
- Hvis der mangler en spiller på et af de
gående hold i klubben, spørger de, om
jeg vil være med. Det er en stor anerkendelse, siger Kenneth Ørbæk.
En kold sport
Den eneste ulempe ved sporten er, at
den er kold. Den foregår på is, og derfor
er der naturligvis koldt på banen – specielt, når man sidder i kørestol.
Kenneth fortæller, at når der kommer
nye, bliver de altid overraskede over,
hvor koldt det er.
Kenneth Ørbæk får gode råd af holdets
træner, den tidligere curlingskipper, Per
Christensen.

- Og det er ærgerligt, når det afholder dem fra at komme igen, slutter
Kenneth, der selv har haft glæde af
curling i mere end 10 år.

Artiklen er venligst udlånt af Coloplast
med tilladelse til redigering. Den har
tidligere været bragt i Din Viden.

FAKTA
Man mener, at sporten kommer fra
Skotland. I dag er den udbredt over
hele verden og vinder mere og mere
popularitet. I Danmark vandt sporten frem, efter det danske kvindelandshold vandt sølv ved OL i Nagano
i 1998. Der findes curlinghaller i
Hvidovre, Tårnby, Gentofte og Esbjerg.
Klubberne i resten af landet spiller i
ishockey- eller skøjtehaller.
Der er kørestolshold i Tårnby, Hvidovre
og Esbjerg, og der er mulighed for at
træne i mange andre curlingklubber
landet over. Hvis du vil prøve kørestolscurling, kan du kontakte Dansk
Handicap Idræts-Forbund, som gerne
hjælper med at finde din nærmeste
klub. Du kan også læse mere på deres
hjemmeside dhif.dk.
RYK! 1 · 2015
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Forældreskab
Den 5. december forsvarede medicinstuderende Asrin Rasul sin kandidatopgave
”Parents with a Spinal Cord Injury” på
Rigshospitalet. Formålet med opgaven
var at undersøge erfaringer hos forældre med en rygmarvsskade i forhold til
arbejdsforhold, personlig assistance,
hjælpemidler, boligindretninger, børneinstitutioner, netværk samt gode råd
til andre forældre med rygmarvsskade.
Det var tillige undersøgelsens formål
at give sundhedspersonale information
med henblik på rådgivning af personer
med rygmarvsskade, der har et ønske
om at blive forældre eller som allerede
er forældre.
For at indhente erfaringer hos forældre
med rygmarvsskade benyttede undersøgelsen som metode et spørgeskema,
der blev sendt med post eller på mail
til de deltagende forældre. Deltagerne
blev rekrutteret blandt medlemmer af
RYK gennem bl.a. RYK! magasin og via
Vestdansk Center for Rygmarvsskade og
Afdeling for Rygmarvsskader. I alt 60 personer deltog i undersøgelsen.
Resultatet af svarene viser bl.a., at knap
halvdelen af forældrene ikke havde optimal adgang til børneinstitutionerne. Kun
20% mente, at de havde fået tilstrækkelig rådgivning i forhold til at være
forælder med en rygmarvsskade. Og
med henvisning til kommunerne var
det deltagernes råd, at kommunerne
forbedrede mulighederne for personlig
assistance og hjælpemidler til forældre
med rygmarvsskade.
Undersøgelsen konkluderer, at der er
generel tilfredshed med forældrerollen
blandt deltagerne, og rådet til andre
med rygmarvsskade er en opmuntring
til at blive forældre.
Det største problem for forældre med
rygmarvsskade, afslører undersøgelsen,
er problemer med hjælp og støtte fra
kommunen. Undersøgelsen viser, at der
er behov for tydeligere lovgivning og retningslinjer, således at sagsbehandlerne
kan støtte forældrene bedst muligt.
”Parents with a Spinal Cord Injury” af
Asrin Rasul. Vejleder: professor dr.med.
Fin Biering-Sørensen.
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Spørg Mig om Alt

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: DR Framegrab.

”Hvad hvis du kunne spørge en mand,
der er blevet lam fra brystet og ned,
om alt, og han skulle svare på ALLE
spørgsmål uden filter? Aftenens
hovedperson kørte spirituspåvirket
som 18-årig og havde en ulykke, der
har gjort, at han må sidde i kørestol
resten af livet. Han har sagt ja til at
stille op LIVE på DR3. Han vil fortælle
sin historie og stå ansigt til ansigt
med de spørgsmål, du sidder med
derhjemme.”
Ovenstående spørgsmål stillede DR3
til de seere, der en aften i februar
havde valgt at se programmet Spørg
Mig om Alt. Og det var der rigtig
mange, der gjorde, da 26-årige Nikolaj
Borup Rasmussen direkte fra DR Byen
besvarede spørgsmål fra seerne. Og
det gjorde han godt – uden filter og
uden at det hverken blev teatralsk
eller heltemodigt.
De mange snapchats og opringninger
til Nikolaj, der blev rygmarvsskadet
ved ulykken, går tæt på. Og Nikolaj
svarer lige så ærligt på spørgsmål
som ”Hvad savner du mest at kunne
gøre?”, ”Hvordan får du tøj på om
morgenen?”, ”Vil du komme til at gå
igen?”, ”Hvordan har du sex?”, ”Kan
du bruge dine ben, når du drømmer?”, ”Kan man godt få børn, når
man er lam?”, ”Hvordan formår du at
se fremad og holde humøret højt?” …
og mange flere.
Seerne får svar på det hele og dermed
et indblik i Nikolajs liv med besvær
med at nå hylder i supermarkedet,

om katerisering, sex og vibrator, om
selvmordstanker efter ulykken, skyld,
om ikke at føle sig god nok, om vrede
og om at savne at være spontan. Men
også om, hvordan Nikolaj i dag som
voksen mand har fundet glæden ved
livet igen med kæreste, job og foredrag i Sikker Trafik og på basketholdet
Viborg Dunkers - og ikke mindst ved
sin positive tilgang til livet.
Men Nikolaj er også ærlig, da han
svarer en seer, der stiller spørgsmålet:
”Ville du helst kunne gå og leve dit
gamle liv, eller være lam og leve dit liv
nu?”
- ”Ja! Hvis jeg fik muligheden for at
skrue tiden tilbage … så ville jeg sige
ja uden at blinke. Jeg ved godt, at jeg
har et bedre liv, men dengang kunne
jeg gå, og tingene er så meget mere
simple, når man kan gå.”
I et par korte klip får Nikolajs søster,
fætter og kæreste også mulighed for
at fortælle, hvad ulykken har betydet
for dem, og hvordan de ser på Nikolaj
i dag.
Udsendelsen varer 28 minutter – nok
til at give seerne en indsigt i, hvilke
udfordringer en rygmarvsskade indebærer, men også i at livet fortsat har
masser godt at byde på. Et budskab,
der er til stor inspiration for alle.
Tak til Nikolaj. Modigt gjort.
“Spørg Mig om Alt (5:8) - Spritbilist”
blev vist den 11. februar. Kan ses på
dr.dk/tv/se/spoerg-mig-om-alt

Opfindelse:

Smart burgerholder
Lotte Friberg havde aldrig troet, at hun havde en opfinder i maven, men i dag
har hun patent på sin opfindelse: en smart sandwich- og burgerholder.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Mogens Folkmann Andersen og Colourbox

T

il daglig sidder Lotte bag skranken
som receptionist i PTU i Rødovre.
Men det er også her, at hun fik
idéen til sin opfindelse: en sandwich- og
burgerholder.
- Jeg sidder ofte og spiser frokost sammen med dem, der træner i rehabiliteringscenteret. En dag var der burger
på menuen, hvilket jeg kunne se gav
flere omkring bordet vanskeligheder.
Jeg tænkte straks, at der måtte være en
måde at løse det på, fortæller Lotte, der
gik hjem og tænkte videre.
Prototype
Der skulle gå halvandet år, før hun
kunne præsentere de samme personer
for en prototype af en sandwich- og
burgerholder. Én af dem er Lene Larsen,
som er tetraplegiker.
- Jeg spiser helst ikke hverken sandwich
eller burgere. Jeg kan ikke holde om
dem, og fyldet havner i stedet i skødet
… Jeg synes det bliver så uværdigt.
Da Lotte kom med sin første prototype, som hun bad Lene teste, var Lene
begejstret:
- Jamen, pludselig kunne jeg se
nogle muligheder - f.eks. at tage på
McDonald’s med min nabos søn. Noget
jeg ellers har fravalgt.
En lang proces
Lotte havde først tænkt, at holderen
skulle produceres i plast og genbruges,
men det blev hun frarådet af hygiejniske
grunde.
- Et engangsprodukt er også nemmere
og mere praktisk, og det kan blot kastes
bort.
Da Lotte gik fra plast til karton, skulle
kartonens tykkelse og udformning
afprøves. Hvor bøjelig eller hård skulle
kartonen være? Og kanter skulle rundes
af, så man ikke skærer sig på kartonen.
- Der blev testet mange kartontyper fra

Panduro Hobby, og
der blev spist mange
sandwich og burgere
af de villige testpersoner, fortæller
Lotte og trækker på
smilebåndet.
Også forskellige
farver var i spil, men
Lotte endte med den
neutrale hvid, som
hendes testpersoner
synes er diskret.
Efter mange tests
fandt holderen sin
endelige form, og
med økonomisk støtte fra PTU blev den
sendt til udstansning på ark med coatet
overflade, der sikrer, at kartonen ikke
når at blive opløst, inden den sidste bid
er spist.
Til folk med nedsat håndfunktion
Holderen er først og fremmest udtænkt
til brug for mennesker med nedsat
håndfunktion.
- Jeg har naturligvis haft Lene og andre
tetraplegikere i tankerne, da jeg udviklede den. Men alle kan bruge den.
Hvem vil ikke undgå fedtede dressingfingre, spørger Lotte og sender mig et
smil.
Det er også Lottes håb, at firmaer vil
vise interesse for holderen, så den kan
blive sat i produktion.
- F.eks. kan de få trykt deres logo på
holderen som en ny og anderledes
reklame, fortæller Lotte.
Viser der sig en interesse, og kan økonomien bære, er det Lottes ønske at få
den produceret til en fornuftig pris.
- Og så vil jeg også gerne have den produceret i en børnestørrelse.
Men her slutter det ikke. Lotte afslører
over for mig, at hun allerede har et nyt
produkt i støbeskeen.

Fra venstre: Lotte og Lene med hver sin
burger. En situation, som Lene tidligere
fravalgte men nu kan håndtere værdigt
med Lottes burgerholder.
- Men det vil jeg endnu ikke røbe, slutter opfinderen og receptionisten.
By Lot-s kan kontaktes for yderligere
info på tlf. 3120 5393 eller mail: lottefriberg@hotmail.dk. Holderen er designog mønsterbeskyttet.
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MORGAN
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Film:
For godt to år siden så en bemærkelsesværdig amerikansk film – MORGAN – dagens lys. Det er en film, der giver
stemme og billeder til en gruppe, der uhyre sjældent – hvis overhovedet – er nået frem til biografens lærred.
MORGAN handler om en ung, atletisk bøsse, der i et styrt på sin racercykel brækker ryggen og havner i en stol. Og
så forelsker han sig …

Tekst: Janke Bondam
Foto: Akers/Berg Company

I

de indledende scener vises den deprimerede Morgan i
et monstrum af en gammel kørestol. Han slæber sig over
i sofaen for at drikke øl, mens han ser cykelløb i fjernsynet. Rejsning forsøger han forgæves at få, og hans lidt
irriterende mor insisterer på at minde ham om hans dårlige økonomi. Det ser ikke godt ud for Morgan, og da hverken
hans mor eller hans bedste veninde gider hente flere øller til
ham, ja, så må det blive en selvhenter. Det er på den tur, han
møder Dean, da han kører forbi den lokale boldbane.
Herfra folder fortællingen sig ud som en smuk – om end lidt
banal – troværdig og uanmassende kærlighedshistorie mellem de to fyre. Filmen er imidlertid ingen ud-af-skabet-historie, derimod er det Morgans erkendelsesproces omkring sin
nye siddende virkelighed og problematiske potens, der står i
fokus. Sidstnævnte problem afhjælpes med den blå pille, og
med Deans rolige og åbne væsen finder de hurtigt ind i deres
seksuelle univers. Den seksuelle scene er smukt skildret. Selv
om filmen har fat om problemstillinger ved Morgans handicap, så lykkes det filmskaberne at udtrykke, at Morgan og
Deans forhold er meget mere end det. De passer simpelthen
rigtig godt sammen.
Dramaet igangsættes, da Morgan beslutter sig for at deltage
i det lokale cykelløb med håndcykel (det selvsamme løb, han
forulykkede i det forrige år). Dean støtter op om projektet,
og Morgan sætter ind med intens træning i sin nyanskaffede
sportsstol. Han kører hårdt på, og man er som seer ikke i tvivl
om, at Morgan er konkurrencemenneske til fingerspidserne,
ligesom det også fremgår, at det netop var konkurrencementaliteten, der kostede ham førligheden. Han overhalede
simpelthen alt for hasarderet indenom på løbsbanens stejle
kurve i forsøget på at vinde.
Træningsturen går selvsagt forbi det sted, hvor han styrtede,
og det er ikke et nemt punkt for ham at komme forbi rent
mentalt, men han kører sig selv mere og mere op i gear trods
advarsler fra lægen, Dean og de andre. Hans sportsfanatisme
ender med ikke alene at skubbe Dean fra ham men kulminerer i endnu et styrt, da det uheldssvangre punkt skal forceres
– og han må opgive at deltage. Først dér falder skællene fra
hans øjne; han indser at fortidens blinde konkurrencementalitet ikke er vejen frem for ham, og vi aner nu, at han får fat i
den rigtige tovende. Der røbes næppe for meget ved at sige,
at han og Dean finder sammen igen.

MORGAN er en low-budget film i feel-good genren. Den er
fortalt i en rolig tone uden larmende armbevægelser. Den
holder opmærksomheden fanget og er både troværdig og
virkningsfuld i kraft af de to hovedpersoners præstationer.
(Det kan ikke helt siges om birollerne). Men selve manuskriptet kunne der godt have været en lille smule mere kød på.
Klicheer og sentimentalitet stikker desværre hovederne frem
ind imellem, og konflikten er en smule tynd. Måske havde det
været mere interessant, hvis man havde ladet Morgan gennemføre cykelløbet i stol.
Ingen af de to skuespillere er bøsser i virkeligheden, ligesom Leo Minaya, der spiller Morgan, heller ikke har brækket
ryggen. Men han er meget overbevisende som paraplegiker.
Hans bevægelser, hans håndtering af stolen, hans forflytninger er lydefri og kan narre enhver til at tro, at han vitterlig er
en para.
Det er instruktøren Michael Akers og produceren Sandon
Berg, der står bag filmen. Da de kom på idéen til at lave den,
kontaktede de gruppen af rygmarvsskadede bøsser i USA og
kom tæt ind på livet af en tidligere tennisspiller, der havde
brækket ryggen. Fra ham fik de oplysningerne om de mere
indgående problemstillinger, som nyskadede står overfor.
Alligevel var der usikkerhed om, hvorvidt de i virkeligheden
skulle lave den film. Gad nogen se den? Men jo længere de
kom ind i arbejdet med filmen, desto tydeligere kom det
frem, at filmens dybeste problemkompleks hverken er rygmarvsskade/kørestol eller homoseksualitet. Den centrale
omdrejningsakse i filmen er tab. Den drejer sig om noget,
man har mistet, så man ikke helt kan genkende sig selv, fordi
ens virkelighed er blevet forrykket, og om genopbygningen og
genopfindelsen af sig selv derfra. En problemstilling de allerfleste kan relatere sig til.
Det er denne historie, MORGAN skildrer, og at gøre hovedpersonen rygmarvsskadet og kærlighedshistorien homoseksuel
er i realiteten bare at give historien en ekstra twist.
Akers og Berg står bag grundlæggelsen af United Gay
Network, og på deres hjemmeside, unitedgaynetwork.com,
kan man finde info om filmen. Filmen kan købes eller lejes på
iTunes: itunes.apple.com/dk/movie/morgan/id576293657
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Diabetes 2
Helbred:

Man skal gøre, hvad man kan, for at undgå at få diabetes 2. Det er overlæge Michael von Linstows
klare budskab til rygmarvsskadede. Og det gør man med kost og træning. Han så også gerne, at alle
rygmarvsskadede blev rutinemæssigt undersøgt for at forebygge og starte behandling tidligere ved
diabetes og andre livsstilssygdomme.

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Colourbox

En større amerikansk undersøgelse fra 2014, hvor 1.600 personer med traumatisk rygmarvsskade blev undersøgt, viser, at
50% af de undersøgte havde mindst ét kronisk helbredsproblem, som enten var høj kolesterol (30%), forhøjet blodtryk (29%)
eller diabetes 2 (12%). Dertil havde 23% af de undersøgte mindst to helbredsproblemer.

18 1 · 2015 RYK!

- Risikoen for at udvikle diabetes 2 er
dobbelt så høj hos rygmarvsskadede i
forhold til den øvrige befolkning.
Overlæge Michael von Linstow, som
jeg har sat stævne på Afdeling for
Rygmarvsskader, skynder sig dog at
tilføje:
- Men det gode budskab er, at man kan
gøre noget ved det.
Basal fysiologi
Længe har man vidst, at rygmarvsskadede har forøget risiko for at få livsstilssygdomme. Det er basal fysiologi,
forklarer Michael og guider mig gennem
en udredning om årsager til diabetes 2.
- Der er et samspil mellem musklernes
evne til at optage sukker og insulin. Vi
ved gennem forsøg, at hos såkaldt raske
unge, der er stillesiddende, er der et
normalt sukkerstofskifte. De producerer
nok insulin til at optage og forbruge
det sukker, som de indtager via føden,
forklarer Michael og fortsætter:
- Hvis man sætter de samme unge til at
træne, viser talrige forsøg, at de unge
efter tre måneders træning nu producerer mindre insulin. Med andre ord – de
behøver mindre insulin for at nedbryde
samme mængde sukker, fordi en trænet
krop er mere økonomisk med produktion af insulin. Omvendt hvis de unge
bliver sengeliggende i en måned, sker
det modsatte. Kroppen behøver mere
insulin for at nedbryde sukkeret, fordi
den bliver mindre følsom for insulin.
Kost og forbrænding
- Når et menneske bliver rygmarvsskadet, nedsættes andelen af muskelmasse
i den lammede del, og andelen af
fedtvæv forøges. Da fedtvæv er mindre
følsomt for insulin end muskelvæv, bliver en person med rygmarvsskade altså
mindre følsom over for insulin, forklarer
Michael og påpeger, at omfanget af
lammelsen også har betydning.
- En stor misforståelse blandt nyskadede er, at når de vejer sig og vejer det
samme som før skaden, så tror de, at
alt er OK. Men fordi muskelmassen er
formindsket i den lammede del, bør
man veje mindre.
En undersøgelse i 2014, offentliggjort
i The Journal of Spinal Cord Medicine,
viser, at totredjedele af rygmarvsskadede er overvægtige.
- En paraplegiker behøver ca. 1.500
kalorier pr. dag og en tetraplegiker ca.
900 kalorier pr. dag afhængigt af køn,
størrelse og fysisk aktivitet. Alt derudover vil medføre overvægt og belaste

Vær opmærksom
Fra ingen symptomer kommer typiske diabetessymptomer snigende
som træthed, infektioner og tørst.
Ubehandlet diabetes kan give nerve
betændelse, og det er årsagen til,
at diabetikere ofte døjer med sår.
F.eks. kan rosen og sår, der ikke vil
læges, være indikation på diabetes 2.
Michael von Linstow opfordrer til, at
man gør sin egen læge opmærksom
på, at man er i risikogruppe, og om
nødvendigt bliver screenet hos egen
læge.
bl.a. bugspytkirtlen yderligere. Det giver
derfor rigtig god mening at træne og
regulere sin kost.
Michaels kostråd er, at man skal spise
mindre fedt og mere grønt og sikre sig
tilstrækkeligt med vitaminer og proteiner. Rygning frarådes, og så skal man
træne, det man kan.
- Træning øger forbrændingen. Jo bedre
forbrænding, jo mere positiv påvirkning
af det basale stofskifte og sukkerstofskiftet, siger Michael og konkluderer:
- Livsførelse er sindssygt vigtigt!
Kommer snigende
- Diabetes kommer snigende. I mange
år er kun insulinniveauet højt, da bugspytkirtlen kan kompensere for det
øgede behov, kroppen har for insulin,
uden man har nogen symptomer. Med
stigende overvægt og inaktivitet behøver kroppen mere og mere insulin for at
optage kostens sukker. Bugspytkirtlen
kan klare dette i årevis, men bliver med
tiden overbelastet og kan ikke længere
producere nok insulin, hvorfor blodsukkeret begynder at stige. Man bliver først
glukoseintolerant, og senere får man
diabetes 2, forklarer Michael og fortsætter opmuntrende:
- Men med træning og en effektiv diæt
i rette tid kan man skåne betacellerne,
så man kan nedsætte risikoen for og i
bedste fald forhindre diabetes 2 og de
mange komplikationer, der følger med.
FES-cykel og spasmer
Og træning er både, hvad man selv kan
gøre, og hvad f.eks. en FES-cykel kan
udrette.
- Aktivering af de lammede muskler i
en FES-cykel giver gode resultater. Den
øgede muskelmasse giver både en øget
forbrænding under træningen og bagefter og har en positiv effekt på sukker-

stofskiftet, da følsomheden for insulin
jo øges af træning.
Selv spasmer, fortæller Michael, er med
til at opretholde muskelmassen, hvilket
bidrager positivt i insulinregnskabet.
Omvendt tæller alder og arvemæssig disponering negativt i det samlede
regnskab.
Fokus i rehabiliteringen
Michael mener, at råd om kost og træning bør have en større plads i rehabiliteringen og ved kontrolbesøg.
- Vi bør gøre mere ud af at give kostråd
og træningsvejledning, så vi ruster den
enkelte patient bedst muligt; dels for
at sikre dem den nødvendige indsigt i
kroppens funktion, dels for at fremme
interessen hos den enkelte.
Nye internationale undersøgelser
bekræfter dette. De viser, at det er sparsomt med kendskab til, hvordan kost
og træning implementeres i rehabiliteringen, og anbefaler klare guidelines på
rehabiliteringscentrene med hensyn til
at vejlede den enkelte patient i forholdt
til kost og træning. Når det sammenholdes med en undersøgelse fra samme år,
som viser, at 2/3 af rygmarvsskadede er
overvægtige, giver det god mening med
et øget fokus.
Tidlig screening
- Vi burde helt klart screene bedre og
bredere ved den livslange kontrol, hvis
den skal give mening; ikke blot helbredsmæssigt for dem med rygmarvsskader, men også samfundsmæssigt,
påpeger overlægen, der mener, at
tidlig screening vil øge opmærksomheden på udfordringerne og derigennem muliggøre, at vi kan nedsætte
antallet af patienter, der får denne
senkomplikation.
- Det vil også give os mulighed for at
starte behandling for diabetikerne
hurtigere og dermed undgå flest mulige
diabeteskomplikationer.
Men det kræver, påpeger han, at
patienterne er indstillede på at foretage
livsstilsændringer, samt at der tilføres
ressourcer til den livslange kontrol.
Michael frygter i modsat fald, at den
manglende forebyggelse skubber et
fortsat større problem foran os.
- Det burde være vores vigtigste opgave
at følge patienterne, så diabetes 2 og
andre livsstilssygdomme ikke når at
udvikle sig, slutter Michael von Linstow.

RYK! 1 · 2015

19

Min 1. hjort
Aktivt liv:

- Niels Horsbøl med hovedet af den nedskudte kronhjort.

Niels Horsbøl var en lykkelig jæger, da han i efteråret sidste år skød sin første hjort. En kronhjort, en
såkaldt med ulige 16-ender. Lidt af en bedrift for dem, der kender bare en smule til jagt.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Privatfoto

– Man skal være lidt mere end ualmindelig heldig, ud over kløgt, for at
nedlægge en hjort, fortæller 43-årige
Niels Horsbøl fra Esbjerg lidt stolt og
fortsætter:
– Kronhjorten er et meget sky dyr. Den
kommer ikke sådan bare lige ud af
skoven for at blive skudt. Den er for det
meste et natdyr, har en fænomenal god
lugtesans og ører, der kan høre, hvad
du tænkte i går. Ved den mindste lyd
forsvinder de ... Det er derfor, de kan
blive så gamle.
Jagter de gode oplevelser
Da Niels Horsbøl var 16 år, fik han sit
jagttegn. Samme år brækkede han nakken ved en gymnastikulykke. Han nåede
derfor aldrig at gå på jagt som gående.
– Siden ulykken har jeg jagtet de gode
oplevelser, fortæller Niels, der har haft
et behov for at afprøve, hvad der er
muligt.

20 1 · 2015 RYK!

– Men jeg har også et stort behov for at
komme i kontakt med naturen. Den har
en helende kraft. Der er nok lidt urmenneske i mig, fortæller Niels og trækker
på smilebåndet.
Tunet udstyr
Niels fandt frem til, at riffeljagt passede
bedst til hans situation som kørestolsbruger og tetraplegiker.
– Her finder jeg mig godt tilpas og kan
få det til at fungere i praksis, når vildtet
skal nedskydes. Men jeg skyder også
ænder, gæs, duer, fasaner, rådyr og ræv
med haglgevær.
På spørgsmålet hvorfor riffel frem for
haglgevær, svarer Niels:
– Riffel kræver ikke nær samme balance
i kroppen, som et haglgevær kræver.
Niels har afprøvet forskelligt udstyr, der
er på markedet, og på den baggrund
fundet frem til riflen, Sauer 202, der har
et godt greb og en god funktionalitet.

– Og så har jeg tunet aftrækket op, så
det går ganske let, forklarer Niels, der
har en inkomplet tetraplegi (C5/C6),
hvilket han indrømmer gør det hele lidt
lettere.
– Men jeg ved, at tetraplegikere uden
fingerfunktion også klarer at skyde.
Hans bedste råd er masser af øvelse,
træning og vilje.
– Så kommer man længere, end man
tror!
Niels har også fået fremstillet et stativ til riflen, som monteres på hans
SWISS-TRAC.
– Det er genialt. Det er en kæmpe
hjælp, når man skyder med riffel, fortæller Niels og tilføjer, at der endnu kun
findes dette ene stativ i hele verden.
På jagt i Polen
I september 2014 tog Niels sammen
to af er
sine
på hjortejagt
–med
Bioness
et jagtvenner
fantastisk teknologisk
i
Polen.
vidunder. It’s magic!

– At få mulighed for at skyde en hjort
har altid ligget latent i baghovedet, og
jeg har håbet, at det ville lykkes en dag,
fortæller Niels.
Så da Niels sad midt i de polske skove,
og hans to venner begge havde skudt
en hjort, var hans største ønske at
kunne skyde sin første hjort.
– Jeg syntes, at det ville være helt på
sin plads … Det ville bare være alt for
meget øv at skulle høre på de to andre
hele vejen hjem fra Polen, hvis jeg ikke
fik skudt min egen hjort, fortæller Niels
og griner.

– Gennem jagtforeningen har jeg
adgang til en dejlig skov. Det giver nogle
fine muligheder for fællesjagter i efteråret, hvor medlemmerne møder op
og går på jagt sammen. Vi tager nogle
såter, holder en pause, hvor der spises
pølser og snakkes, og derefter igen et
par såter, for så at slutte af med parade.
Alt sammen vildt hyggeligt, fortæller
Niels, der holder meget af det sociale
samvær jægerne imellem.
– Jeg tager også ofte af sted med en
kammerat for at have nogen at dele
oplevelsen med.

En intens oplevelse
På spørgsmålet om, hvordan det føles
i det øjeblik, hjorten er i riflens korn,
og der trykkes på aftrækkeren, svarer
Niels:
– Det er en helt speciel oplevelse. Dette
lille øjeblik af den lange rejse frem til
det punkt, hvor dyret er på kornet,
og skuddet går af, er et meget intenst
øjeblik. Niels fortsætter:
– Det at skyde et dyr er jo kun en lille
del af det at gå på jagt. Når skuddet
er affyret, og dyret er ramt godt, får
man en meget stærk oplevelse af, at alt
går op i en højere enhed. Altså det, at
forberedelser, træning, udstyr og selve
dagen, hvor der lige præcis kommer en
hjort, som jeg gerne vil skyde, på det
sted, hvor jeg har bevæget mig hen. Det
er da en gave!
– Samtidig flyver mange tanker på
én gang gennem hovedet. Jeg husker
tydeligt, at det var ret overraskende,
hvor meget hjorten fyldte i min sigtekikkert. Dernæst bad jeg til at hjorten ville
vende siden til, så jeg kunne skyde den
i hjerteregionen. Utroligt nok, så skete
dette.
Niels’ første kugle var et perfekt
pletskud.
– På jagtsprog kaldes det en krydstier.
Men da hjorten stadig var på benene,
let vaklende, sigtede jeg igen og skød.
Hjorten faldt død om på græsstykket.
Niels havde skudt sin første hjort.
– Der var selvfølgelig også noget vemodigt over det, fortæller Niels og skynder
sig at tilføje:
– Men hjorten havde trods alt levet et
godt og frit liv.

Terrængående og frihed
For mange år siden stiftede Niels
bekendtskab med den schweiziske
SWISS-TRAC; en såkaldt kørestolstraktor, som fastspændes foran hans manuelle kørestol.
– Den har siden fulgt mig på mine jagtture i uvejsomt terræn, fortæller Niels,
der også er forhandler af SWISS-TRAC.
– Uden den kunne jeg ikke komme ud
og opleve naturen eller tage på jagtture.

Fællesskab
Bortset fra turen til Polen sidste år finder Niels sine jagtområder i Danmark.
Han er medlem af en jagtforening i
Hjerting, og han er også med i et jagtkonsortium i nærheden af, hvor han bor.

Med den kan jeg klare langt det meste
ved egen hjælp. Det giver mig en stor
tilfredsstillelse at være uafhængig af
andre og selv tage på tur, når jeg vil. Det
betyder utroligt meget for mig.
På spørgsmålet, om Niels ikke oplever
begrænsninger engang imellem, svarer
han:
– Man vil naturligvis altid kunne finde
begrænsninger, sådan er det bare.
Selvfølgelig er der steder, hvor jeg ikke
kan færdes. Men det strækker sig mest
til ikke at kunne gå inde i den tætte
skov, hvor der ikke er stier, og det hele
er ufremkommeligt – selv med en
SWISS-TRAC!
– Hochsitze og jagtstiger er heller ikke
noget, man klatrer op ad med en kørestol. Så jeg ”jager” udelukkende fra
jorden. Men det har mennesket jo gjort
i tusindvis af år… så det går også an for
mig, siger Niels tørt.
– For alle mennesker byder livet på
begrænsninger, og der må indgås nogle

kompromiser engang imellem. For mig
betyder det, at det er på denne måde –
ellers ingen jagt!
Alle sanser tændt
Jeg spørger Niels, om det giver et sus,
når man har skudt sit bytte?
– Arh! Sus er nok et stærkt udtryk. Jeg
synes, det er rigtig spændende at vente
på, om der kommer noget vildt. Men
spændingen kan også gå lidt op og ned
i løbet af jagten, når man for eksempel
sidder længe ude i naturen og observerer, hvad der sker. Efter skuddet kan
følelsen derfor godt være en blanding af
glæde og taknemmelighed.
– Men klart! På vej rundt i terrænet kan
det være rigtigt spændende. Som f.eks.
forleden, hvor jeg var ude et par timer
at afprøve nogle idéer – eller teorier – i
praksis. For idéer er der mange af hele
tiden. Det er dem, der driver det hele.
Niels beskriver levende, hvordan han
sneg sig rundt langs hegn og mellem
træer i terrænet.
– Jeg fulgte nogle hegn ved en mose,
hvor der var meget fod fra både
rådyr og krondyr. Det skærper jo ens
opmærksomhed. Og da jeg runder et
hjørne, opdager jeg pludselig et dyr. Da
kikkerten kommer op, og jeg ser dyret,
bliver det spændende. Først ligner det
en kronhind, som står og græsser. Men
da det er sparsomt, hvor meget jeg
kan se gennem krattet, kan hjernen og
håbet spille én et pus.
Hurtigt bliver det klart for Niels, at det
er et rådyr, som går og græsser ganske
tæt på, hvor han sidder.
– Da jeg ikke kan kravle gennem hegnet,
beslutter jeg mig for at purse mig ind på
tættere hold. Jeg håber, at der er et hul
i hegnet, hvor jeg kan komme på skudhold af dyret.
Lige så stille sniger Niels sig frem.
SWISS-TRAC’en kører på el og er derfor
lydløs. En væsentlig detalje, når man
går på jagt.
– Alle mine sanser er skærpet, og jeg
kan høre hver en lille gren og sten, jeg
forcerer. Heldigvis er det ikke så slemt,
da jorden er blød at køre på. Vinden
er stik imod mig, så dyret kan ikke få
færten af mig. Ellers ville min taktik ikke
lykkes.
Niels fortsætter:
– Med meget langsom fart bevæger
jeg mig fremad. Jeg har endnu ikke
fundet nogen huller i hegnet, så jeg må
længere frem. Jeg gør igen holdt for at
observere, og til min forbløffelse kommer der endnu et dyr til syne. Det synes
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lovende, men jeg ved, at flere dyr også
betyder, at de er mere årvågne.
Balsam for sjælen
Niels er nu kun 80 meter fra de to græssende rådyr, der er uvidende om hans
tilstedeværelse.
– Lidt længere fremme åbenbarer der
sig det gyldne ”window of opportunity”.
Et hul i hegnet svarende til størrelsen
på en fodbold.
Men Niels er ikke sulten. Han vil gerne
tættere på. Han ser på klokken. Den er
15.46. Om under en halv time går solen
ned. Men der er stadig tid.
– Da jeg er 50 meter fra dyrene, slutter
hegnet. Hvis jeg bevæger mig tættere
på, vil dyrene helt sikkert opdage mig. I

- Uden min SWISS-TRAC kunne jeg ikke
komme ud og opleve naturen eller tage
på jagtture. Med den kan jeg klare langt
det meste ved egen hjælp.
stedet holder jeg stille og observerer de
smukke rådyr.
I disse minutter glæder Niels sig over, at
det kan lade sig gøre at komme så tæt
på dyrene, uden at de opdager ham.
– Efter fem minutter trækker først det
ene rådyr sig væk, og få minutter efter
forsvinder også det andet ind i skoven.
Tilbage sidder jeg i skumringen med
en ny viden og en uforglemmelig oplevelse, der er lagret i min hukommelse.
– Det har været en dejlig tur ud i det fri,
og det er ren balsam for sindet.

Batec hjælpemotor
Batec er en ny hjælpemotor til montering på manuelle kørestole. Batec, der
forhandles af Wolturnus, er udviklet af
Pau Back fra Barcelona i Spanien. Han
blev rygmarvsskadet efter et trafikuheld i 1997 og har siden siddet i kørestol. Han brændte for at fortsætte med
at leve et aktivt og mobilt liv og udviklede Batec med inspiration hentet fra
både motorcykel- og cykelverdenen.
I første omgang var det til ham selv.
Senere blev det hans mål at give andre
i samme situation en aktiv og uafhængig hverdag. Batec er en elektrisk
hjælpemotor, som både fås til normal
og nedsat håndfunktion. Modellen til
nedsat håndfunktion er udviklet, så
brugeren kun skal skubbe håndtaget
fremad for at køre og nedad for at
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Støt op om:

Wings

Kom og vær med til at støtte
Wings for Life World Run søn
dag den 3. maj. Pengene går til
forskning i reparation af ryg
marvsskader, og både RYK og
PTU støtter løbet, der i Danmark
er lagt i Aarhus.

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Wings for Life World Run

bremse. Batec er endvidere let at påog afmontere og kræver ikke mange
kræfter. Det kræver blot et diskret
beslag, som monteres under kørestolens sæde. Batec kan køre 20 km/t og
er dermed hurtigere end andre hjælpemotorer på markedet. Batec er let at
betjene og med sine kun 14,9 kg nem
at få ind i bilen, da batteriet på 4 kg
nemt afmonteres. Kører 30-35 km på
én opladning. Fås i farverne grå, blå,
rød og orange.
Find mere information på Wolturnus.dk

S

øndag den 3. maj kl. 12 går
starten til et unikt løb, Wings
for Life World Run. Det første
løb i verden, hvor målstregen krydser
dig. Et løb til fordel for forskningen
i reparation af rygmarvsskader, som
Danmarks to landsorganisationer, PTU
og RYK, støtter.
Opfordring til støtte
- Det er en fantastisk idé at løbe for
forskningen i reparation af rygmarvsskader. Forskere verden over har i årevis arbejdet på at knække koden. Små
fremskridt er sket i nyere tid, men det
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for Life
store gennembrud lader vente på sig.
Forskningen behøver et boost, hvis RYKs
medlemmer skal undgå kørestol, siger
næstformand i RYK, Mikkel Bundgaard,
og opfordrer alle til at tage del i løbet.
Også fra PTU’s formand, Niels Balle,
kommer der en opfordring:
- Jo flere vi deltager i Wings for Life
løbet, desto større opmærksomhed og
flere penge kommer der til forskning i
rygmarvsskader.
Som deltager i Wings for Life World Run
bliver man ikke blot en del af en unik
global sportsbegivenhed, men man
bidrager således også til kampen for at
finde en kur for genetablering af nerveforbindelsen i rygmarven.
Event og stande
Løbet starter i Aarhus midtby, hvor
løberne bliver ført nordpå langs havnefronten og kysten og herfra ind i det
jyske højland.
Store Torv, Lille Torv og Bispetorvet
bliver forvandlet til eventpladser med
boder, koncerter og live feed fra løbet,
og RYK og PTU vil naturligvis også være
med på dagen med stand og flyers.
- Vi ønsker først og fremmest at vise
vores støtte til løbet ved at være

Hvad enten man tilmelder sig løbet
eller blot vil komme og være en del
af eventen, så er alle velkomne til at
kigge forbi RYK og PTU’s fælles stand.
til stede. Men samtidig vil vi gøre
opmærksom på vores foreninger og
det arbejde, vi gør for mennesker
med rygmarvsskade, fortæller Mikkel
Bundgaard og opfordrer RYKs medlemmer til at tilmelde sig løbet eller blot
deltage i eventen.
- Måske kommer vi ikke så langt i en
almindelig kørestol, inden målbilen
indhenter os, men det er ikke det, der
betyder noget denne dag. Vi er med til
at støtte en god sag, påpeger Mikkel og
slutter:
- Med støtte til forskningen i rygmarvsskader vil vi komme hurtigere i mål. Vi
håber derfor, at rigtig mange vil bakke
op om Red Bulls gode initiativ med
Wings for Life og være med til at løbe
for den gode sag.
Du finder alt om løbet på wingsforlifeworldrun.com/dk. Her kan du se ruten,
alt praktisk om deltagelse og tilmelding.
Deltagelse koster 350 kr. og går ubeskåret til Wings for Life Fonden. Tilmelding
online lukker ved midnat den 26. april.
RYK har modtaget støtte til sin deltagelse i Wings for Life World Run fra
Vanførefonden.

Deltagelse i kørestol
Kørestolsbrugere deltager på samme
vilkår som de løbende deltagere. Dog
er der en række regler for deltagere
i kørestol. Følgende må benyttes i
løbet: almindelig (hverdags-) kørestol
(det er tilladt at montere et større hjul
foran kørestolen, f.eks. Free Wheel),
kørestol, der skal skubbes, og elektrisk kørestol. Der må IKKE benyttes
racerkørestole og håndcykler. Både
gående og deltagere i kørestol starter i samme sektioner. Sektionerne er
opdelt efter hastighed eller tidligere
resultater på f.eks. et halvt eller helt
maraton. Hvis du ikke har en tid fra
tidligere, og dette måske endda er dit
første løb, så starter du i den bagerste
sektion, hvor tempoet er lavere. For
at deltage skal der monteres et lille
flag på kørestolen med startnummer/
tracking chip i toppen. Dette er for at
sikre, at chippen bliver registreret,
når mållinje-bilen passerer og løbet
er forbi. Arrangørerne anskaffer disse
flag, og de bliver uddelt ved registreringen på løbsdagen.
BB
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You don’t
need legs
to kick
somebody’s ass
Fire ergoterapeutstuderende har i deres bacheloropgave undersøgt effekten af
kørestolsrugby på fire spilleres liv. Rugbyspillerne bruger blandt andet den hårde sport til at
fortælle omverdenen, at de trods deres handicap ikke er så skrøbelige endda.
Tekst: Anne Kallestrup, Sinem Karaman, Anita M. Ottesen og Dorthe Møller • Foto: Brian Mouridsen
”Selv om du sidder i kørestol, kan du
godt dyrke en sport og sige fra. Ellers
bliver du bare set som den skrøbelige,
der ikke rigtig kan noget,” fortæller
24-årige Søren, der er rygmarvsskadet
og har spillet kørestolsrugby i 1 år. For
Søren, som for de tre andre spillere, vi
har interviewet i forbindelse med vores
bachelorprojekt i ergoterapi, har kørestolsrugby gjort en stor forskel i hans liv.

tion til råds, og at de kan se, at deres
medspillere får en hverdag til at fungere med deres handicap. For 30-årige
Mikkel, der har spillet kørestolsrugby i 6
år, og inden sin skade spillede håndbold
i mange år, handler handicapidræt både
om erfaringsudveksling og om at generobre rollen som sportsudøver: ”Alle er
i samme båd. Man er et sted, hvor alle
ligesom er på samme niveau.”

Baggrunden for projektet
15 % af befolkningen i Danmark har en
funktionsnedsættelse. For mange kan
det medvirke til tab af meningsfulde
aktiviteter. Handicapidræt kan her fun
gere som en social praksis. Gennem
interview med fire kørestolsrugbyspillere har vi derfor undersøgt betydningen af at udføre en aktivitet i fællesskab
med andre mennesker med et handicap, samt hvilken signalværdi kørestolsrugby har.

Signal til omverdenen
Den måde, andre opfatter én, har indflydelse på, hvordan man ser sig selv. Da
kørestolsrugby er en hård sport, giver
sporten en signalværdi til samfundet
om, at de ikke er så skrøbelige, som
samfundet typisk forestiller sig.
24-årige Peter fortæller: ”Det handler
om at vise, at man ikke er lavet af glas
og ikke er så svag, som nogen tror, bare
fordi man har brækket nakken.”
I det danske samfund er der fokus på
sundhed og det at være fysisk aktiv,
men fra samfundets side ses mennesker
med et handicap ofte som svage og
dermed ikke i stand til at dyrke fysisk
aktivitet.
Vores undersøgelse viser, at spillerne
har formået at kanalisere deres interesse for fysisk aktivitet over til en ny
sportsgren og herigennem generobret
rollen som sportsudøvere. Som Peter
fortæller: ”Kørestolsrugby er en måde
at vise mine venner og familie, at jeg er
den samme person, som dengang jeg
gik til håndbold.”

Sport skaber accept
I vores undersøgelse fandt vi frem til,
at deltagelse i kørestolsrugby generelt
giver fysisk og mentalt velvære, og at
det sociale fællesskab har stor betydning for spillerne. Muligheden for at
udveksle erfaringer med andre personer
med samme handicap hjælper spillerne
til at acceptere deres handicap og giver
dem nyttig viden om, hvordan de kan
løse praktiske problemer i hverdagen.
Det har betydning for flere af spillerne,
at de kan spørge andre i samme situa-
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”You don’t need legs to kick somebody’s
ass”. Juni 2014. En kvalitativ undersøgelse af kørestolsrugbys indflydelse på
rugbyspillernes aktivitetsidentitet. De 4
interviewpersoner er alle rygmarvsskadede. Navnene i artiklen er fiktive.

En værdifuld investering
En ny svensk undersøgelse ”Aktivt liv,
en værdifuld investering” blev i februar
præsenteret i forbindelse med idrætskonferencen The International Sport
Conference 2015 under Malmø Open.
– Egentlig er det et tankeeksperiment,
men det er vigtigt at vise den store
forskel, som et aktivt liv giver for den
person, der får et handicap, siger forfatteren til studiet, Åsa Llinares Norlin.
Formålet var at studere forskellene mellem en fysisk aktiv livsstil og en fysisk
inaktiv livsstil og give eksempler på de
økonomiske effekter. Svarene på 250
spørgeskemaer viste, at et aktivt liv
betaler sig, samtidig med at det giver
mulighed for et mere selvstændigt liv og
et større selvværd. Studiet fastslår desuden, at aktive inden for handicapidræt
giver færre omkostninger til sundhedsvæsenet, færre udgifter på hjælperområdet og færre udgifter til medicin
– samt øget livskvalitet.
125 personer i studiet var aktive inden
for handicapidræt, 125 var inaktive.
Mere om studiet og de konkrete tal kan
læses på handikappidrott.se

Fysioterapi

- Et godt hjælpemiddel er vigtigt - også for pårørende, mener Ella Bak. Her på
udflugt på Christianshavns Vold i København sammen med sin mand.

Ud i det blå
–om friheden til at færdes sammen

Ståstativ

Tekst: Ella Bak • Foto: Thea Buie
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t være gift med en mand, som
har en rygmarvsskade, giver
ikke ligefrem flere muligheder
for at komme ud i naturen og gå langt.
Men min mand, Anders, og jeg har
alligevel fundet nogle brugbare udveje.
Hånd- og minicykel
Førhen cyklede vi ofte, når vi var på
ferie eller skulle nyde naturen her i
Vordingborg eller omegn. Med Anders’
håndcykel og min sammenklappelige
minicykel i Caravellen kunne vi komme
langt omkring.
Nye muligheder
I dag er Anders’ skuldre blevet mere
trætte, og mine hænder er der ikke så
meget skub i, efterhånden som gigten
sniger sig på. Det skal ikke lyde som
den rene jammerdal, men sådan er
det for os. Vi er blevet meget glade for
Swiss-Trac, som giver nogle helt nye og
andre muligheder. Vores nærliggende
skov har de senere år været lukket
land på grund af underlag og terræn.
Swiss’en, som vi kalder den, lukker igen
skoven op for os begge. Sammen har
vi bl.a. i sommers kunnet se ørnerede
med unger. Lidt mudder og stejle stier
er ikke længere en hindring, og bedst
af alt: Ingen af os har ødelagte skuldre
eller hænder, når vi kommer hjem.

Den 1. januar trådte en ny overenskomst
i kraft, der berører modtagerne af den
vederlagsfri fysioterapi, der gives til mennesker med handicap. Tidligere var det
muligt for klinikkerne at modtage et tillæg
for “særligt tidskrævende indsats”, såsom
hjælp til af- og påklædning, forflytning, mv.
Dette tillæg er bortfaldet med overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter
og Danske Regioner og Kommunernes
Landsforening. I nogle tilfælde vil den
enkelte klinik vælge fremover selv at betale
for den ekstra tid, men som udgangspunkt
skal en vederlagsfri behandling holdes
indenfor 30 minutter og ikke 45 minutter,
som klinikker havde mulighed for at yde
hos patienter, der krævede en særlig tidskrævende indsats. Med overenskomsten
er vilkårene for optimal behandling blevet
forringet hos en lang række modtagere af
vederlagsfri fysioterapi.
BB

På ferie
På ferier giver Swiss’en gode muligheder. Nu kan vi slentre langt omkring
sammen og – ikke mindst – hver for
sig: Vi har jo ikke altid helt den samme
interesse for storbyernes skobutikker
og mindesmærker!
Vores storferie sidste år var til
Hamborg i bil, og Swiss’en kan nemt
tages med i bilen. Med to løse ramper kan Anders selv køre Swiss’en op
bagi Caravellen, hvor den kan stå i
bagagerummet.
Da Anders kun har haft Swiss’en siden
sidste sommer, har vi endnu ingen
erfaringer med Swiss-Trac og flyrejser. Men vi ved, at det også er muligt.
Swiss’en skal leveres med en gul presenning med kørestolspiktogrammet
og med teksten “Not on belt”, da den
ikke må komme på kuffertbæltet.
Valg af hjælpemiddel
Jeg har skrevet denne artikel for at
gøre opmærksom på, at valget af det
rigtige hjælpemiddel ikke bare er vigtigt for den enkelte. Det er også vigtigt
for os pårørende, familie og venner.
Jeg tror ikke, alle kommuner er helt
opmærksomme på dette, når de træffer en afgørelse om bevilling.
Vi slap igennem nåleøjet, og det er vi
glade for.

En ny principafgørelse afliver kommuners praksis ved ansøgning om ståstøttestativ. Med principafgørelsen fastslår
Ankestyrelsen, at et ståstøttestativ kan
være både et hjælpemiddel og et behandlingsredskab. Kommunerne har i stigende
grad afvist ansøgninger om ståstativ alene
med henvisning til, at det er et behandlingsredskab, der hører under regionen.
Afvisningerne er sket uden konkret sagsbehandling men med henvisning til en
afgørelse fra 2009, hvor Ankestyrelsen i en
konkret sag bestemte, at et ståstøttestativ ikke skulle bevilges efter Serviceloven,
fordi det i den konkrete sag blev brugt til
genoptræning. Den nye principafgørelse
slår fast, at hvis det primære formål er at
afhjælpe den manglende ståfunktion, skal
ståstøttestativet betragtes som et hjælpemiddel. Hvis det anvendes til at forbedre
eller forebygge forværring af funktionsevnen, skal det derimod betragtes som
et træningsredskab eller et behandlingsredskab. I tillæg er der udarbejdet et
afgrænsningscirkulære, der skal sikre, at
en afgørelse ikke bliver forhalet pga. tvivl
om bevilgende (betalende) myndighed.
Det er den myndighed, der har tættest
kontakt med borgeren, der skal levere det
nødvendige behandlingsredskab/hjælpemiddel til borgeren. Hele principafgørelsen og afgrænsningscirkulæret kan læses
på retsinformation.dk.
BB/Kilde: Muskelsvindfonden.dk
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Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Der er blevet ansat to sygeplejersker ekstra i ambulatoriet.
Marianne Bjørn Lange og Mette Rokkedal Juel er hver ansat
en dag ugentligt. Det er en prøveordning, som skal løbe
de næste tre måneder, hvorefter der vil blive evalueret på
funktionen.
Seksualitetssamtale
Alle indlagte patienter på VCR får tilbud om samtale og
undervisning i seksualitet og seksualfunktion. Fra den 1.
marts får alle kontrolpatienter ligeledes tilbud om en samtale om seksualitet. Tiderne sættes på patientens program.
Hvis kontrolpatienter, der er indkaldt til kontrolindlæggelse
i februar måned, har brug for en samtale, laves individuel
aftale. Vores ambulatoriesygeplejerske Susanne Døssing er
pt under uddannelse til sexologisk rådgiver. Hun afslutter
uddannelsen i marts 2016.
Afskedsreception
Inger Lauge har opsagt sin stilling som overlæge ved VCR.
Ved hendes afskedsreception i januar, hvor mange var mødt
op, blev hun takket for mange års godt samarbejde.
Idrætsarrangement
I slutningen af januar afholdt VCR et idrætsarrangement i
samarbejde med en DHIF-konsulent og repræsentanter fra
en række idrætsgrene. I “gamle dage” vidste vi godt, hvordan
sådan et arrangement skulle forløbe. Vi vidste, hvor nettet
kunne hænge i loftsskinnen, men i det nye byggeri er skinner
lidt anderledes. Med hjælp fra en stolpe, et træningsredskab, en ribbe og to sengebånd fik vi sat nettet op, så der
kunne afvikles bueskydning uden at skade salens inventar.
Den store halmskydeskive blev trillet væk fra kælderen og
kørt med elevator til fysioterapien. Der blev skudt med buer,
kastet med flødeboller og trillet med bocciakugler, prøvet
rugbystol, set film om idrætsgrene, set på håndcykler og lækkert cykelgrej. Der blev ikke mindst snakket meget. Der blev
knyttet kontakter og lavet aftaler om at deltage i kørestolsbasket ved førstkommende træning. DHIF’s gode skemaer
“Kontaktskema til HANDICAPIDRÆT” blev uddelt og ligger
fortsat fremme uden for fysioterapien. Skemaet sendes til
DHIF med ønske om at blive kontaktet for at få rådgivning i
forhold til idræt. Fremmødet var overvældende og snakken
livlig.
Højskolesang og foredrag
Højskolesang stod på programmet i februar, og i marts var
Jens Søndergaard inviteret til at komme og fortælle om sin
deltagelse i det 1.200 km lange cykelløb “CanAm Veteran’s
Challenge 2014” fra Ottawa til Washington DC.
Nye bygninger giver nye måder at gøre tingene på. Kimen
glæder sig til at lave arrangementer i VCR’s nye bygninger.
Vi glæder os til at lave arrangementer i 2015 og fremover.
Personalet

26 1 · 2015 RYK!

Database
Der er på VCR arbejdet ihærdigt med etablering af en database til fremtidig, systematisk registrering af rygmarvsskadedata. Ud over biomedicinske datasæt er det ønsket
på sigt at inddrage data, der systematisk dokumenterer,
hvordan det går med patienternes deltagelse i samfundet
efter udskrivelse, herunder forsørgelse, arbejde (lønnet som
frivilligt) samt omgivelsesfaktorer og personlige faktorer af
betydning for rehabilitering og reintegration med reference
til ICF (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand).
Bodil Bjørnshave Noe

Besøg fra Dansk Sygeplejeråd
På VCR havde vi i slutningen af januar besøg af en journalist
og en fotograf fra Dansk Sygeplejeråd, som ønskede at lave
en reportage om patientinddragelse i sygeplejen. Klinisk
sygeplejespecialist Randi Stensgaard og sygeplejerske Stine
Bonne fortalte om, hvorledes vi på VCR gennem de seneste år har arbejdet med udvikling af sygeplejen i forhold
til patientinddragelse – og fortsat gør det i et monofagligt
og tværfagligt perspektiv. Et eksempel på patientinddragelse er afholdelse af patientsamtaler i alle patientforløb,
hvor patient og kontaktsygeplejerske eller kontakt-social- og
sundhedsassistent mødes og taler om det, der er vigtigst for
patienten på det givne tidspunkt. Resultatet af reportagen
kan læses i Dansk Sygeplejeråds medlemsmagasin DSR nr.
1.2015.
Stine Bonne, sygeplejerske

Klinisk logistik
Den 1. december gik VCR live med klinisk logistik. Klinisk Logistik
er et redskab, der i form af en række skærme i gruppe- og dokumentationsrum skal være med til at skabe bedre overblik over,
hvad patienterne skal i løbet af dagen. Desuden giver det overblik over, hvilket personale der er i de forskellige grupper og
teams, samt fremmer informationsniveauet generelt i forhold
til aktiviteter på VCR. I tillæg er der desuden oprettet systemet
Anywhere, der giver personalet overblik og administrationsmuligheder på samtlige arbejdscomputere. Klinisk Logistik bruges i
tillæg til den eksisterende elektroniske patientjournal.
Jørgen Vibjerg, forskningsassistent

Intelligente
senge

Afskedsreception
Den 18. december afholdt Vestdansk Center for Ryg
marvsskade (VCR) afskedsreception for overlæge Inger
Lauge.
Tekst: Birgitte Bjørkman

I et samarbejde mellem Region Midtjylland og KR
Hospitalsudstyr har man udviklet en intelligent hospitalsseng,
der kan hjælpe patienter og personale med lejring og mobilisering. Sengen er i stand til at køre op og ned, lave 0-10 grader
kip til siderne af hele sengefladen samt flere andre avancerede
indstillinger. Den har f.eks. en programmerbar siddefunktion,
så patienter er i stand til at komme helt op at sidde! Formålet
med sengen er at give mulighed for at lette mobilisering for
patienten ind og ud af sengen. Lette stillingsændringer i sengen
samt forebygge tryksår. Desuden vil sengen kunne fremme
fornemmelsen af ikke at være sengeliggende. Foreløbig har
VCR fået ni senge af denne type.
Jørgen Vibjerg, forskningsassistent

Ramte pårørende
I bogen ”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede”, udgivet af RYK
i 2009, blev problematikken om de oversete pårørende rejst.
Senere i 2011 skrev én af gæsteskribenterne i bogen, Sanne Angel
(tidligere ansat på VCR) studiet: “Som partner til et rygmarvsskadet menneske er man også ramt”, og i ét af de seneste numre af
fagbladet Sygeplejersken finder man en større artikel om Sanne
Angels studie. Artiklen er væsentlig, fordi den med omtale af
studiet bringer fokus på de oversete pårørende til mennesker, der
pådrager sig en rygmarvsskade: ”Når et menneske kommer ud for
en ulykke, er partnerens situation stærkt påvirket, men ofte ikke
adresseret”. Artiklen påpeger med baggrund i studiets konklusioner, at sygeplejersker og andet sundhedspersonale med fordel kan
betragte partneren til et menneske, der får en rygmarvsskade,
som en patient i den første fase efter traumet.
Sanne Angel har i sit studie set på partnerens oplevelser og
håndtering af den rygmarvsskadede partners nye situation gennem interview med syv partnere et og to år efter ulykken. Fokus
var, hvordan tilskadekomsten og efterforløbet blev oplevet fra
partnerens perspektiv. Studiet konkluderer, at hjælp er afgørende i anstrengelserne for at genetablere livet sammen med
den tilskadekomne partner og peger på, at partneren har behov
for såvel følelsesmæssig omsorg som konkret assistance fra de
professionelle.
BB

Der var mødt mange nuværende og tidligere kolleger,
samarbejdspartnere, herunder
RYK, samt familie op for at sige
officielt farvel til Inger Lauge,
der gennem mere end 40 år
har varetaget opgaver inden
for sygehusvæsenet, heraf
ikke mindst som klinikchef på
Paraplegifunktionen/Vestdansk
Center For Rygmarvsskade gennem 30 år. Frem til november
2013 var Inger Lauge klinikchef for VCR. Siden fortsatte
hun på en senioraftale i centrets ambulatorium frem til
udgangen af januar i år.
Der blev holdt mange flotte taler, der vidnede om et livslangt og brændende engagement i rehabilitering af mennesker med rygmarvsskader. Klinikchef Rikke Middelhede
Hansen gav Inger Lauge disse ord med på vejen:
- Reumatologien og de rygmarvsskadede patienter har
altid stået dit hjerte nær. Du har bidraget med meget inden
for uddannelse og forskning, og du har altid både som
organisator og deltager brændt for begge dele … Du har
været en meget væsentlig bidragsyder til, at VCR i dag er
der, hvor vi er… vi er nu klar til at videreføre og passe godt
på VCR. Held og lykke fremover.
RYKs formand, Torben Bach Holm, holdt en tale, hvor han
rettede en stor tak til Inger Lauge for samarbejdet med
RYK gennem årene. Men der blev også plads til en mere
personlig tak med en historie fra Torbens udskrivelse efter
endt rehabilitering tilbage i 1991:
- Jeg var netop, som jeg skulle vende tilbage til mit lærerjob, blevet indstillet til afskedigelse. For at forhindre det
foretog du en undersøgelse af mig og dokumenterede, at
jeg sagtens kunne bestride mit lærerjob.
Erklæringen blev der dog aldrig brug for, sluttede Torben,
der påbegyndte sit lærerjob straks efter udskrivelsen.
Inger Lauge sluttede talerækken med en tak til alle:
- Mit arbejdsliv ikke mindst her på VCR, som jo i alle årene
har været mit speciale og hjertebarn, har været utrolig
spændende, udfordrende og givende, ikke mindst takket
være både alle jer, som er her i dag, og alle de mange, der
har været med på en kortere eller længere del af min rejse.

Kilde: Angel S, Buus N. ”Som partner til et rygmarvsskadet menneske er man også ramt: Et fænomenologisk-hermeneutisk studie.”
Sygeplejersken, 2014.
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Efterlysning
Vestdansk Center for Rygmarvs
skade søger deltagere til en ny
konditest på håndcykel. Formålet
med testen er at afgøre nøjagtig
heden af en ny simpel håndcykeltest
til bestemmelse af kondition.
Tekst: Jørgen Vibjerg

cannabis
Landsdækkende undersøgelse:

En landsdækkende undersøgelse skal give et samlet overblik
over behov, prævalens og forbrug af cannabis hos danske
patienter med en rygmarvsskade
Tekst: Sven Andresen • Foto: Colourbox

B

ehandling af neuropatiske smerter og spasticitet hos personer
med en rygmarvsskade er en
meget kompliceret opgave, som fortsat
ikke er løst tilfredsstillende. 50-60%
udvikler neuropatiske smerter, og 70%
udvikler spasticitet i løbet af de første
12 måneder efter rygmarvsskaden, og
stadig mange har ufuldstændig lindring
af deres symptomer på tilgængelig og
anbefalet medicinsk behandling.
Afdække brug af cannabis
Da der er mange, som fortsat ikke har
en tilstrækkelig behandling af deres
symptomer, har vi gennem vores praksis
på Vestdansk Center for Rygmarvsskade
(VCR) oplevet, at flere går alternative
veje for at behandle deres smerter og
spasticitet. Et af disse alternativer er
cannabis. Da vi har meget lidt information om cannabis-forbrugsmønstre hos
patienter med rygmarvsskade, ønsker vi
derfor dette bedre belyst.
Spørgeskema
Som en del af undertegnedes ph.d.
på VCR vil der blive udsendt et spør-
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geskema til alle med en traumatisk
rygmarvsskade, som har været i kontakt med enten VCR eller Afdeling for
Rygmarvsskader i Hornbæk i perioden
1990 til 2012. Spørgeskemaet udfyldes
anonymt.
Større forståelse og viden
Med spørgeskemaet ønsker vi at få en
bedre forståelse og viden om patienters
smerter og spasticitet samt få en idé
om, hvem som har størst sandsynlighed for at afprøve cannabis. På denne
måde kan vi hente mere information
om effekten af cannabis på bl.a. smerter og spasticitet samt om, hvorvidt
der er bivirkninger. Vi håber på en stor
svarprocent fra modtagerne af spørgeskemaet, og at de derigennem vil være
med til at løfte opgaven, så vi kan få en
bedre og større viden på området.
”Samlet overblik over behov, prævalens og forbrug af cannabis af rygmarvsskadede patienter i Danmark”.
Spørgeskemaundersøgelse af Sven
Andresen, ph.d.

Hvad skal der til for at deltage?
• Alder ml. 18 og 60 år
• Rygmarvsskade ml. th. 1 og L3,
komplet eller inkomplet
• Møde 1 x ugtl. i 6 uger i Viborg
• Deltagere må ikke benytte blodtrykssænkende medicin samt ikke
lide af autonom dysrefleksi udløst
af anstrengelse.
Mødegange
1. mødegang
(Indebærer tre timers test på Klinisk
Fysiologisk Institut, Viborg Sygehus)
1 time til scanning i Dexa-scanner til
bestemmelse af kroppens sammensætning af muskel, fedtvæv og knoglevæv.
1 time til lungefunktionsundersøgelse.
1 times test på håndcykel med måling
af maksimal iltoptagelse. Dette kræver testning til udmattelse (ved testen
måler man O2 og CO2 i ind- og udåndingsluften ved hjælp af en maske).
2. – 6. mødegang
1 time på VCR (info og montering af
udstyr) med test på håndcykel (monteret på væg). Her cykles så langt, man
kan på 6 min.
Hvad får deltagere ud af dette?
• Et nøjagtigt mål af kropssammensætning af muskel, fedtvæv og
knogle
• Et nøjagtigt mål af lunge- og
vejtrækningsstatus
• Et nøjagtigt mål af kondition
Hvornår?
Vi starter testen i april og fortsætter
over seks uger.
Henvendelse
Er du interesseret, bedes du senest
den 27. marts sende en mail til Jørgen
Vibjerg på mail: Joergen.vibjerg@midt.
rm.dk

Forskning:

En ny gruppe
På Vestdansk Center for Rygmarvsskade har man set nærmere på forandringen af gruppen af ny-tilskadekomne
rygmarvsskadede gennem de seneste 22 år. Resultatet peger på en nødvendig reorganisering af tilrettelæggelsen
af rehabiliteringen.
Tekst: Bodil Bjørnshave Noe

F

or at kunne forebygge, behandle
og rehabilitere ny-tilskadekomne
rygmarvsskadede har vi brug for
at vide, hvor mange der årligt pådrager
sig en traumatisk henholdsvis non-traumatisk rygmarvsskade.
For at finde svar på det ansøgte vi
Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet om
tilladelse til at indhente oplysninger om
årsag og sværhedsgrad af skade samt
alder på skadestidspunktet på de ca.
1.200 personer, der har været indlagt
på VCR de seneste 22 år fra 1990 til
2012. Vi fandt, at ud af de 1.200 personer har 691 personer en traumatisk
rygmarvsskade. Det er denne gruppe,
som vi i første omgang har analyseret
data på.
Stabilt tal på traumatisk skadede
Vi fandt, at der er ca. 10 nye rygmarvsskadede pr. million indbyggere pr. år.
Det vil sige omkring 50 nye i Danmark
pr. år. Professor Fin Biering Sørensen
m.fl. har tidligere set på udviklingen af
rygmarvsskader i perioden fra 1975 til
1984 baseret på data fra Afdeling for
Rygmarvsskader. Dengang var det ca. 9
nye pr. million indbyggere i Danmark.
Med de nye resultater fra VCR ved vi nu,
at antallet af nye med traumatisk skade
har været nogenlunde stabilt i Danmark
fra 1975 til 2012. Vi mangler viden om
de non-traumatiske rygmarvsskadede.
Den forskning venter forude.
Væsentlig forandring
Tabellen viser udviklingen i traumatisk rygmarvsskade over tid fordelt på
tidsperioder.
Det, vi finder væsentligt, er, at det årligt
er nogenlunde samme antal, men at
alderen på skadestidspunktet er stigende, og at der er færre under 30 år,

der i dag kommer til skade. Der er ikke
sket ændringer i fordelingen af mænd
og kvinder. Det er fortsat ca. fire mænd,
der kommer til skade, for hver kvinde.
Der er sket det glædelige over tid, at
procentdelen, der kommer til skade i
trafikken, er faldende. Det kan se ud,
som om at trafikforebyggelse har slået
igennem blandt de unge. Det er godt.
Sportsrelaterede ulykker har varieret
uden stigende eller faldende tendens.
Det er væsentligt at vide, at flere kommer til skade ved fald, og at skaden
resulterer i en inkomplet tetraplegi.
Nye udfordringer
De nye udfordringer bliver et stigende
antal ældre, et stigende antal faldrelaterede skader, og et stigende antal
personer med inkomplet tetraplegi. Det
er vigtig viden for VCR, der skal tilpasse
behandling og rehabilitering til de
patienter, der er.
Rehabiliteringen skal i dag således tilpasses ældre patienter med en inkomplet tetraplegi modsat tidligere, hvor
der var flere unge patienter med en
komplet paraplegi. Dette falder sammen med, at der i sundhedsvæsenet er
en generel tendens til kortere indlæggelse. Det kan betyde, at flere ældre
med en inkomplet tetraplegi udskrives,
længe før de har opnået deres optimale
funktionsniveau. Det stiller nye krav til
den rygmarvsskadede, dennes familie
og netværk samt VCR og det kommunale system.
Reorganisering af rehabilitering
Resultatet af VCR’s undersøgelse peger
således på, at årsag til skaden, alder på
skadestidspunkt og sværhedsgrad af
skaden skal medtænkes i organisering af
rehabiliteringen på VCR og medtænkes

ved overgangen fra VCR til eget hjem og
kommune.
Flere ældre med høje skader relateret
til fald får også betydning for rehabiliteringen på tværs af sektorer. Det kan
indebære reorganisering og nye måder
for samarbejde på tværs af sektorer.
Det vil fremtidens forskning kunne
bidrage med viden om.
Bodil Bjørnshave Noe er sygeplejerske
og adjunkt i sygeplejevidenskab. Hun er
ansat i en forskerstilling på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade.

FAKTA
- om traumatisk betingede rygmarvsskader
•
•
•
•
•

Antallet af nyskadede er lavt i
Danmark (10.2/millioner/år)
Alder på skadestidspunkt er
steget
Andelen af transportrelaterede
skader er faldet
Andelen af faldrelaterede skader
er steget
Andelen af inkomplet tetraplegi
er steget
RYK! 1 · 2015
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Afdeling for Rygmarvsskader

Nyt grønt

parkeringshus

Fusionsprocessen mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital
fortsætter. Der er fundet en ny direktør, Per Christiansen,
som skal lede denne store fusion, der kommer til at danne
rammen for ca. 11.000 ansatte fordelt på de to matrikler.
Planen er, at Afdeling for Rygmarvsskader kommer til at ligge
under Neurocentret som tidligere, men at vi fortsætter med
vores ambulatorium i Glostrup. Vores sengeafdeling ligger
fortsat i Hornbæk, indtil det nye neurorehabiliteringshus er
klar til indflytning ultimo 2018 eller primo 2019.
Nyt p-hus
Vores nye p-hus i Glostrup, som blev indviet i december, har
givet 487 flere langtids-p-pladser. Det betyder, at personer,
som kun har behov for at holde fire timer eller mindre, har
nemt ved at finde p-pladser tæt på ambulatorier og blodprøvetagning. Har man behov for længere tids parkering, må
man orientere sig på skiltene, hvis man vil undgå en p-bøde.
Nyt inventar
Sengeafdelingerne er langsomt ved at få skiftet inventar.
Der er kommet nye lænestole på alle patientstuer, nye rullevogne til RIK-udstyr og hvilestole i fællesrummene. Vores
venteområde ved hovedindgangen er også ved at tage form
med runde caféborde, nye stole og adgang til kaffe/te og
friskt koldt vand. Det skal nok blive godt.
Mentorer på café
Mentorer har været med patienter på café i Hornbæk. Det
har skabt en ekstra god stemning og erfaringsudveksling i
patientgruppen henover sommeren og efteråret.
Arrangementer
I oktober var Wellspect Healthcare vært for en café-aften
med Birgitte Bjørkman, der fortalte om sine mange rejser
gennem årene.
I november tog Hornbækgruppen med en bus fuld af patienter til RYKs caféarrangement i Handicaporganisationernes
Hus i Tåstrup. Senere samme måned blev fys-salen fyldt
med patienter, pårørende og personale, da RYK og Coloplast
arrangerede filmaften. Filmen ”The Best of Men” blev vist,
og der var servering af popcorn og sodavand.
Endnu en gang trak efterårets banko fulde huse i ergoterapien. Og det var også i ergoterapien, at Jesper Holck holdt
åbent hjælpemiddelværksted. Han fortalte om sit arbejde,
og de fremmødte fik mulighed for at forskønne deres
hjælpemidler.
December bød på et arrangement med julehygge og pakkeleg, som trak fulde huse, samt Hornbækgruppens årlige
juleindkøbstur til Hillerød med efterfølgende fællesspisning i
ergoterapien. Årets julefest blev en stor oplevelse, da 10 tidligere og nuværende fanger fra Fangekoret fra Vridsløselille
Statsfængsel sang til og med os.
Personalet
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or ikke mindst de ansatte på Glostrup Hospital har det
nye parkeringshus været ventet længe. 487 nye parkeringspladser er nu tilgængelige for patienter, pårørende og
medarbejdere. Danmarks nok flotteste parkeringshus er
snegleformet, beklædt med grønne planter og bygget med
fokus på bæredygtighed. Parkeringshuset peger frem mod
det næste store byggeprojekt på Glostrup Hospital: det
nye neurorehabiliteringshus, som forventes færdigt i 2018.
Neurorehabiliteringshuset samler bl.a. de højt specialiserede tilbud i Østdanmark om behandling og genoptræning
af patienter med traumatisk hjerneskade og rygmarvsskader.
Parkeringshuset har ikke handicappladser. Derimod frigives
en masse p-pladser. Nogle af dem, der er tæt ved hospitalets
indgange, bliver reserveret til handicappladser, så det samlede
antal handicapparkeringspladser bliver øget. Parkeringshuset
er placeret på Glostrup Hospitals vestlige parkeringsareal.
Frihøjden er 2,20 meter, og der er elevator.
BB

Sommerfest i Hornbæk
Alle tidligere og nuværende ”kunder” på Afdeling
for Rygmarvsskader inviteres til sommerfest.
Kom og hils på gamle medindlagte, pårørende og personale og få en mundfuld havluft på havnen, når Afdeling for
Rygmarvsskader inviterer til sommerfest torsdag den 11.
juni kl. 17:00.
Der bydes på god mad, musik og underholdning. Øl, vin og
vand sælges til rimelige priser. Du må medbringe maks. en
ledsager, og vi beder kun om 100,- kr. pr. person for hele
arrangementet. Hjælpere deltager gratis. Der vil ikke være
mulighed for overnatning på klinikken. Indlagte patienter og
personale betaler 50,- pr. person.
- Vi ses i højt humør den 11. juni!
JBS
Tilmelding til fysioterapeut Jytte Hansen, tlf. 3863 1944, eller
ergoterapeut Kirsten Langebæk, tlf. 3863 1953, senest den
1. juni. Ring først for tilmelding. Indbetal derefter beløbet
på konto: 3100 – 3100 130 815. VIGTIGT: Mærk overførslen
”L-17361-90001 RS Hornbækgruppen” samt dit navn.

Gangrobotter
Paneuropæisk studie:

Hvad kan de nye gang
robotter? Det har Afdeling
for Rygmarvsskader i
Hornbæk sat sig for at
finde ud af i samarbejde
med centre i hele Europa.

Tekst: Ulla Vig Nissen • Foto: Ekso Bionics

P

rofessor Fin Biering-Sørensen og
seniorforsker Ulla Vig Nissen står i
spidsen for et stort paneuropæisk
studie af gangrobotten, Ekso’en, fra det
amerikanske firma Ekso Bionics.
Studiet
Det er vigtigt at forstå, at viden om
gangrobotterne på nuværende tidspunkt er meget begrænset, og at dette
studie derfor først og fremmest har til
formål at give os indtryk af, om denne
træning påvirker forskellige faktorer.
Ud over gangfunktion måler vi bl.a. på
vandladnings- og mave-/tarmfunktion,
smerter, spasticitet, balance og livskvalitet. Så i første omgang en ret bred
undersøgelse af, hvilke faktorer træning i Ekso’en måske påvirker.
Langsommelig proces
Det har været en langsommelig
proces at starte et så stort og omfattende projekt op. Allerede i foråret
2012 blev protokollen skrevet, og alle
de praktiske ting som godkendelse
fra Videnskabsetisk Komite, anmeldelse til Datatilsynet m.v. blev ordnet.
Sideløbende skulle der findes centre
i Europa, som var interesserede i at
deltage, og som var i stand til at skaffe
de nødvendige ressourcer (tid, penge,
viden) til at deltage i projektet. I løbet
af 2013 faldt det på plads, og i alt er
der 9 deltagende centre fordelt rundt i
Europa.
Klar til projektet
Databasen til indsamling af data lod
desværre vente på sig og har forsinket
opstart af projektet en del. I Hornbæk

startede vi (manuel indsamling dvs.
uden databasen) i foråret 2014. I efteråret 2014 mødtes halvdelen af centrene
til et kickoffmøde på Sunnaas Hospital
i Oslo. Her blev alle tests gennemgået
for at sikre, at de udføres ens på alle
centre. De resterende centre mødtes i slutningen af februar i år til et
lignede arrangement på Afdeling for
Rygmarvsskader i Hornbæk for at gennemgå og strømline ”test- arsenalet”
til studiet. Der blev også lagt planer for
dataanalyse og forfatterskab samt nedsat en komite med ansvar for udgivelse
af resultaterne. Således er alle centre
nu klædt på til dataindsamling og er klar
til projektet.

Samling af data
Vi forventer, det vil tage et års tid at
indhente de fornødne data fra alle
lande (fra ca. 60 deltagere), hvorefter
det store arbejde med at analysere og
beskrive data kan begynde. Det vil sige,
at vi i løbet af efteråret 2016 forventer
at have resultaterne og kunne fortælle
om, hvad træning i Ekso’en kan betyde
for en person med en rygmarvsskade.

Dansk deltagelse
På Afdeling for Rygmarvsskader i
Hornbæk har 10 personer indtil videre
deltaget i projektet, heraf 3 ambulante.
Alle giver udtryk for, at Ekso’en er et
godt og motiverende træningsredskab,
og at der er tale om god og hård træning, som giver trætte og ømme muskler. I fysioterapien er det Mette Skov
Henriksen og Mats Christer Nilfyr suppleret af Nicolaj Jersild Holm og Janni
Sleimann, der står for det store arbejde
med at træne deltagerne og holde styr
på alle de tests, der løbende samles ind.
Læge og ph.d-studerende Carsten Bach
Baunsgaard står ligeledes for store dele
af projektet, idet han udfører alle lægetests samt indsamler data fra forskellige
muskler i benene under gang i Ekso’en.
Det gør han ved hjælp af elektro-myografiske målinger (EMG) for at sammenligne gangaktivitet i Ekso’en mellem
raske og rygmarvsskadede.

I forbindelse med projektet med
eksoskelet til træning efterlyser
Afdeling for Rygmarvsskader 4 personer med rygmarvsskade, der har tid
og interesse i at deltage i projektet.
Deltagelse indebærer en 8 ugers træningsperiode med gangtræning i exoskelettet 3 x ugentligt man-ons-fre i
dagtimerne. Varighed ca. 1 time. Det
foregår ambulant i Hornbæk, og perioden er foråret og frem til sommer.
Kørselsgodtgørelse gives.
Både personer med inkomplet rygmarvsskade, para- og tetraplegikere
søges. Der er dog en række krav til
vægt, højde, bevægelighed og kraft,
der skal være opfyldt, for at man
kan deltage. Hør mere ved henvendelse. Kontakt Carsten Bach Bauns
gaard Ph.d. studerende, læge på tlf.
3863 1919 eller mail: carsten.bach.
baunsgaard@regionh.dk  

Følgende lande deltager sammen med
Danmark i studiet: Holland, Sverige,
Norge, Schweiz, Spanien og Tyskland.

Efterlysning
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Det nye Neurohabiliteringshus:

Dispositionsforslag
Efter et nærstudie af Glostrup Hospitals dispositions
forslag til det nye Neurorehabiliteringshus har RYK
sendt et længere brev til Glostrup Hospital med RYKs
kommentarer og bidrag til den videre byggeproces.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Glostrup Hospital

I

november sidste år modtog RYK
dispositionsforslaget fra Glostrup
Hospital til det nye Neurorehabilite
ringshus, der forventes at stå færdigt i
2018. RYK har gennemgået de i alt 143
sider med forslag til bl.a. sengeområder, træningsfaciliteter, opholdsrum og
udearealer.
- Der er rigtig mange gode forhold i det
foreliggende dispositionsforslag, udtaler Anders J. Andersen, der blandt flere
repræsenterer RYK i byggesagen.
- Men også forhold, som vi gør
opmærksom på, er utilstrækkelige eller
kræver tilretning.
Højtspecialiseret
RYK ønsker at fastslå, at rehabilitering
og behandling af personer med rygmarvsskader er højtspecialiseret jf.
Sundhedsstyrelsens redegørelse. Det
fremgår ikke i forslaget, som kun omtaler rehabiliteringen og behandlingen
som specialiseret.
- Det er vigtigt, at beskrivelsen af funktionen er helt rigtig, fordi organiseringen
som højtspecialiseret funktion i praksis er altafgørende for opdelingen og
organiseringen af sengeafsnit, forklarer
Anders J. Andersen.
Lav sengekapacitet
RYK finder, at antal sengepladser i det
nye hus er stærkt bekymrende.
- Antallet af patienter tilknyttet Afdeling
for Rygmarvsskader i Hornbæk er steget
med mere end 50% i de seneste seks år,
og meget taler for en fortsat stigning,
forklarer Jens Bo Sørensen, der også
repræsenterer RYK i byggesagen.
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Det finder RYK alarmerende og har derfor gjort Region Hovedstaden opmærksom på, at den planlagte kapacitet er
for lav.
- Vi mener, at en mulighed for fremtidig
udbygning af sengepladser for patienter med rygmarvsskader skal indgå i
dispositionsforslaget.
RYK opfordrer derfor til, at der i forslaget angives, hvordan man vil løse den
øgede efterspørgsel ud over de forslåede 43 sengepladser.
Nødvendigt med fleksibilitet
Men der er også et andet problem, som
RYK påpeger i sit brev.
- Vi ser et stort udsving i antallet af
rygmarvsskadede, som har behov for
indlæggelse til den højtspecialiserede behandling, fortæller Anders J.
Andersen og forklarer:
- Hvis man skal op på en høj kapacitetsudnyttelse af pladser på et patientområde med store udsving i behovet, er
det således nødvendigt at tænke ind,
at bygningen kan udnyttes fleksibelt.
Det er væsentligt i perioder med stort
behov, så nyskadede ikke skal ligge i
venteposition på andre hospitaler.
Mulighed for at afslutte rehabiliteringen
i en udslusningsbolig er essentiel. RYK
finder det dog bekymrende, at forslaget
peger på tre ”almindelige” sengestuer
som udslusningslejligheder, men håber
at det lykkes at etablere sådanne lejligheder i selvstændigt byggeri.
Blandet afdeling
I forslaget lægges der op til en blandet afdeling for børn og unge med

både rygmarvsskader og hjerneskader.
RYK påpeger, at dette ikke lever op til
Sundhedsstyrelsens krav til en højtspecialiseret afdeling.
- Vi har skrevet til Glostrup Hospital, at
tankerne om en blandet afdeling bør
opgives, siger Jens Bo Sørensen.
- Personalet på en blandet afdeling
kan ikke være højtspecialiseret i flere
patientgrupper.
Rehabilitering og behandling af børn og
unge med rygmarvsskader kræver helt
særlige forudsætninger hos personale
og mht. udstyr.
Hvad vi, der har været gennem rehabilitering efter en rygmarvsskade, ved, er
at man som nyskadet søger sit nye jeg
blandt ligestillede rollemodeller. Derfor
mener RYK, at de to grupper skal have
hver deres ”refugium”. En blandet afdeling kan derfor ikke accepteres.
Kunst og udearealer
Forslagets terrasserende trin mod
terræn er fuldstændig ekskluderende
for kørestolsbrugere, hvilket RYK gør
opmærksom på er helt uacceptabelt.
- I RYK vægter vi udearealer højt. Vi har
derfor fremsendt en række forslag til
rampers placering i bl.a. naturlige stiforløb, fortæller Anders J. Andersen.
- Generelt savner vi her tankegangen
om universelt design virkeliggjort.
RYK lægger også stor vægt på udsmykning og kunst. Den nu afdøde billedkunstner Alfred Holter malede en
række store billeder til Afdeling for
Rygmarvsskader i Hornbæk. RYK opfordrer til, at de medtænkes i en spændende kunstpulje.

For få senge
I december vedtog Region Hovedstaden dispositions
forslaget til det nye Neurorehabiliteringshus i
Glostrup. RYK er skuffet over, at regionsrådet ikke
valgte at lytte til RYK, der fremsatte ønske om en
fleksibel løsning i forhold til antal sengepladser.
Tekst: Birgitte Bjørkman

Tegning over det kommende Neurorehabiliteringshus i Glostrup.

Øvrige bemærkninger
RYK bidrager derudover med en
lang række kommentarer til byggeriets øvrige forhold, herunder
parkering, reception, multihal,
omklædningsfaciliteter, bassin,
mødelokaler, opholdsrum, sikringsrum samt personalefaciliteter. I kommentarerne indgår også
illustrationer som eksempler,
herunder fra Handicaporganisa
tionernes Hus i Taastrup og
Vandhalla på Egmont Højskolen
i Hou, som RYK anbefaler som
inspirationskilde.
RYK savner generelt begrebet
universelt design i forslaget.
- Det har vi lagt stor vægt på,
allerede da vi fremsendte vores
første oplæg til byggeriet for
år tilbage, fortæller Anders J.
Andersen og påpeger, at dispositionsforslaget heller ikke beskriver adgang til det omgivende
samfund.

- RYK savner også her en plan for,
hvordan patienterne kommer ud
af området i kørestol eller som
dårligt gående, så man kan få nye
indtryk.
I næste fase, der er projektforslag, vil de mange forslag og
kommentarer blive vurderet og
indarbejdet, og her vil RYK ligeledes få mulighed for at indgå med
bidrag og kommentarer. Også de
enkelte brugergrupper, hvor RYK
er repræsenteret, vil fortsætte
deres arbejde.
I de følgende faser, forprojekt og
hovedprojekt, er forudsætningerne klart defineret. Her vil RYK
blive inviteret til drøftelse af de
nye rammer via afprøvninger af
rum og arbejdsgange ved hjælp
af opbyggede modeller i realistiske målestoksforhold eller i
computerbaserede modeller.

FAKTA
Dispositionsforslaget er en del af projekteringsfasen. Det kan betragtes som et skitseforslag, hvor der kan tilrettes i konkurrenceforslaget
i forhold til kravene fra byggeprogrammet. I projekteringsfasen følger
herefter projektforslag med beskrivelse af det arkitektoniske udtryk,
herunder materiale- og farvevalg og møbleringsplaner udarbejdes.
Det er også her, at det styrende budget for byggeriet fastlægges.
Forprojektet er næste fase. Her beskrives byggeriet på et niveau,
så kommunens byggemyndighed kan sagsbehandle projektet og
udstede byggetilladelse. Til sidst kommer hovedprojektet. Her detaljeres byggeriet i en sådan grad, at det kan danne grundlag for udbud
og en efterfølgende kontraktindgåelse med entreprenører.

RYK har flere gange henvist til de nyeste tal, der viser,
at der inden for de seneste seks år har været en 51%
stigning af behandlede patienter med rygmarvsskader
i Østdanmark.
Derfor anbefalede RYK, der var mødt op i Region
Hovedstadens spørgetid i december, at regionsrådet vedtog dispositionsforslaget til det nye
Neurorehabiliteringshus i Glostrup med en tilføjelse
om, at der kunne tilføjes yderligere senge til patienter
med rygmarvsskader ud over de 43 senge i forslaget.
- De parametre, der blev brugt ved udregningen af
rammerne for nybyggeriet i Glostrup, stemmer ikke
overens med den stigning, vi har set over de seneste
seks år, fortæller Anders J. Andersen og forklarer, at
man har anvendt standardtal for befolkningsprognose, ratetal for almindelig patientudvikling samt gennemsnitlig liggetid. Men den stigning, der ses på vores
område, er bare alt andet end almindelig standard.
RYKs bekymring næres yderligere af, at der muligvis
skal etableres udslusningslejligheder i et par af stuerne i den eksisterende pulje af sengestuer.
- Vi risikerer at stå med færre senge i nybyggeriet i
Glostrup, end man i dag har i Hornbæk, hvor behovet
tydeligvis er flere senge, fortæller Jens Bo Sørensen,
der deltog i regionsrådsmødets spørgetid sammen
med Anders J. Andersen.
Regionsrådet tog RYKs kommentarer til efterretning,
men vedtog dispositionsforslaget, som det forelå, og
dermed fastholdes de 43 senge.
RYK ser nu to scenarier ved et øget behov for
sengepladser.
- Enten må man tage nogle sengepladser fra mennesker med hjerneskade eller forkorte vores indlæggelsestid, hvorved vores rehabilitering forringes. Begge
løsninger er dårlige, konstaterer Jens Bo Sørensen og
frygter for den kommende rehabilitering af mennesker med rygmarvsskader og fortsætter:
- Vi klør på med at påvirke processen og byggeriet,
og heldigvis er Glostrup lydhøre for vores idéer. Men
antallet af senge kunne vi åbenbart ikke RYKke.
RYK vil fortsætte dialogen om den videre proces af
byggeriet af Neurorehabiliteringshuset i byggeprocesgruppen med mulighed for at bidrage med konstruktive forbedringsforslag.
RYKs besøg i regionsrådet kan følges her. Spørgetiden
er ved 20-min.-mærket og dagsordens punkt 9
(Glostrup) er ved 133-min.-mærket.
RYK! 1 · 2015
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Find RYK på
Facebook

Kontingentopkrævning
Som medlem af RYK skal du betale kontingent til DHF. RYK er en
specialkreds i DHF og opkræver derfor ikke selv kontingent. Som
medlem modtager man foruden RYK! magasin også Handicapnyt. Medlemskab af RYK tegnes på danskhandicapforbund.dk.
Ønsker man ikke medlemskab af RYK (og dermed også DHF),
men fortsat ønsker at modtage RYK! magasin, kan man tegne
et abonnement på bladet via ryk.dk.

Arrangementer i RYK
April
11.
Kvindedag, Vingsted, Vejle
25.
Kvindedag, Coloplast, Humlebæk
Maj
3.
Deltagelse i Wings for Life World Run, Aarhus
Juni
20.
Generalforsamling, Langhøj, Viby, Aarhus
Juli
20.-26. Sommerkursus, Egmont Højskolen, Hou
Oktober
8.
Forsknings- og sundhedsdag, Vingsted, Vejle
Følg opdatering på ryk.dk

Dødsfald
Kun få dage inde i det nye år afgik RYK! magasins klummeskribent Pete-Per Roepstorff ved døden efter en kort sygdomsperiode. I RYK! magasins redaktion nåede vi at have
glæde af Petes hyggelige selskab og hans klummer, som han
skrev til RYK! i et par år.
Pete blev i sen alder rygmarvsskadet, men det afholdt ham
ikke fra at opretholde sit aktive pensionistliv frem til sin død
som 81-årig. Foruden hans store interesse for historie, klassisk musik, teater, kunst og have, var han bl.a. besøgsven for
en blot fem år ældre dame. Han havde også meldt sig som
mentor på Afdeling for Rygmarvsskader, og der er ingen tvivl
om, at Pete ville have været et godt forbillede for gruppen af
patienter, der pådrager sig en rygmarvsskade i en sen alder.
Dagen krævede dog ”liggepauser”, men også dem udnyttede
Pete til fulde med adskillige lydbånd. Det blev til næsten 40
bøger; alle biografier eller historiske romaner, som var Petes
store interesse.
Ved bisættelsen bad Petes familie om donationer til RYK i
stedet for blomster. RYK kondolerer og sender varme tanker
til familien.
BB
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Indkaldelse til:

Generalforsam
Medlemmer af RYK indkaldes til generalforsamling
lørdag den 20. juni 2015. Vores vært er Langhøj i
Viby J ved Aarhus.
Generalforsamlingen er stedet, hvor du kan
• være med til at vælge RYKs bestyrelse – eller selv stille
op til valg
• komme med dine idéer og din mening om RYKs arbejde
og aktiviteter
• møde andre rygmarvsskadede til en snak om løst og fast
• få en hyggelig og festlig dag i godt selskab.
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.
På valg er næstformand Mikkel Bundgaard, kasserer Christian Sørensen samt bestyrelsesmedlemmer Helle Schmidt og Kenneth Ørbæk.
Da formand Torben Bach Holm og bestyrelsesmedlem Ann Jensen træder ud før tid, skal der tillige
vælges formand og et bestyrelsesmedlem for et år.
7. Valg af suppleanter
Camilla Bach-Didriksen og Henrik Aundal er på valg.
8. Valg af to revisorer og en suppleant for disse
9. Fremtidigt arbejde
10. Evt.
Har du lyst til at være en del af RYKs ledelse, kan du stille
op til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen. Kan du ikke
være til stede, kan du stille op pr. fuldmagt. Du er valgbar,
hvis du er medlem af RYK.
Alle forslag, som ønskes taget op og behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens sekretær, Kenneth
Ørbæk, (kenneth@handiwork.dk) i hænde i skriftlig form

Kvalitetsdatabase
Et nordisk rygmarvsskaderegister er under udarbejdelse. Målet
med registeret er at få et værktøj til brug i rehabiliteringssektoren til at forbedre rehabiliteringen af personer med rygmarvsskade. Den danske del er kun i den indledende fase. RYKs
næstformand, Mikkel Bundgaard, deltager som rygmarvsskade-

ling

Oplæg

Centerleder for Den Uvildige Konsul
ent
ordning på Handicapområdet (DUKH)
,
René Skau Björnsson kommer og fort
æller om DUKHs uafhængige rådgivni
ng.
Bliv klogere på hvordan du kan få ove
rblik over de handicapkompenserend
e
ydelser, du har ret til og hvilke begræn
sninger, der er. René Skau Björnsson
er
tidligere medlem af Folketinget, hvo
r
han i flere år var Socialdemokraternes
handicapordfører.

Program for dagen

ost. Kig på Langhøjs
12.00 – 12.45: Ankomst og let frok
biler og Langhøj Live.
		
ation af Langhøj
12.45 – 13.00: Velkomst og præsent
nsson,
Björ
u
13.00 – 13.45: Oplæg v/ René Ska
H
centerleder, DUK
		
Pause
0:
14.0
–
13.45
js)
Generalforsamling (kaffepause underve
0:
17.0
–
14.00
ste
Bed
17.15 – 18.15: Live musik v/ De
gt samvær
18.30 – 23.00: Middag og hyggeli

senest 23. maj. Endelig dagsorden udsendes to-fire uger
inden generalforsamlingen. Skriftlig beretning, regnskab og
vedtægter kan fra primo juni læses på ryk.dk/generalforsamling. Tilmelding på ryk.dk og pr. tlf. Detaljerede oplysninger udsendes med den endelige dagsorden.
Vel mødt!
På bestyrelsens vegne
Mikkel Bundgaard, næstformand
Generalforsamlingen finder sted hos:
Langhøj, Hasselager Centervej 26
8260 Viby J.

repræsentant i den danske arbejdsgruppe. Det er en længe
ventet database. Basen vil, når den er færdig, give overblik over,
hvor mange rygmarvsskadede personer der er dels i Danmark,
dels i de øvrige nordiske lande.
BB

Forsknings- og
sundhedsdag
Hvert andet år arrangerer PTU og RYK en fælles Forskningsog Sundhedsdag med fokus på rygmarvsskader. I år er det
4. gang, og dagen finder sted torsdag den 8. oktober på
Vingsted Hotel & konferencecenter ved Vejle.
Det bliver en dag med en række eksperter inden for rygmarvsskadeforskning og -behandling samt fokus på det
gode liv. Og inspiration til det gode liv vil Peter Mygind give
i en spændende peptalk, der både rummer alvor og humor.
Deltagerne kan glæde sig til et flot og spændende program
med foredrag, peptalk samt workshops med mulighed for
at stille spørgsmål til de enkelte foredragsholdere.
Som ved de tidligere forsknings- og sundhedsdage vil en
række firmaer være med på dagen og præsentere deres
produkter på stande, der kan besøges i pauserne.
Glæd dig til en dag, hvor du kan hente spændende og inspirerende ny viden og få et godt grin. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen.
Medlemmer af RYK og PTU modtager invitation med program og tilmelding i juni, hvor der også åbnes for tilmelding
på ryk.dk og ptu.dk. Pris: 200 kr. pr. deltager. Sted: Vingsted
Hotel- og konferencecenter ved Vejle.

Læserkommentar:
På side 35 i sidste nr. af RYK! kommer Danmark dårligt ud af
en sammenligning med Schweiz. Heri er jeg ikke enig. Hvis vi
med rygmarvsskader blev underlagt vilkårene i Schweiz, ville
danskere uden private forsikringer og med BPA få et markant
dårligere liv. I Danmark finansieres ydelser af fællesskabet
i form af skatter, hvorved alle får glæde af velfærdsstaten.
Da jeg var i Schweiz for nogle år siden, fortalte de i øvrigt, at
udbetaling af en privat forsikring ikke rakte til et langt liv med
rygmarvsskade.
Anders J. Andersen, tidl. formand for RYK
RYK! 1 · 2015
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Foruden Danmark var Sverige, Finland, Norge og Island repræsenteret.

Nordisk netværk
Kvinder med rygmarvsskade:

Et nyt nordisk netværk for kvinder med rygmarvsskade har set dagens lys. Det skete efter en vellykket konference,
der blev afholdt på PTU i slutningen af januar med repræsentanter fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

Tekst: Helle Schmidt • Foto: Birgitte Bjørkman

N

ordic Network for Women
with SCI er navnet på et nyt
netværk, som er startet af en
gruppe kvinder fra de nordiske landes
rygmarvsskadeorganisationer med det
formål at opmuntre og styrke kvinder
med rygmarvsskade.
På konferencen blev der livligt udvekslet
erfaringer og tiltag i de enkelte lande.
Men også netværkets fremtidige mål
blev debatteret, herunder en fælles platform samt muligheden for at
afholde konferencer og temadage for
kvinder med rygmarvsskade på tværs af
landegrænser.
Hvorfor netværk?
Men hvorfor et kvindenetværk?
Mennesker med en rygmarvsskade er
en minoritet, og kvinder med rygmarvsskade er en minoritet i minoriteten. Er
eksisterende rådgivning om graviditet
og fødsel tilstrækkelig? Og hvad sker der
med kvinder, der kommer i overgangsalder, når de har en rygmarvsskade? Der
mangler tydeligvis forskning inden for
området.
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Facebook gruppen “Nordic Network for
Women with SCI” er en lukket gruppe.
Alle kvinder med rygmarvsskade kan
søge om optagelse i gruppen.

Konferencens deltagere havde alle
erfaringer med manglende information
og sparring om bl.a. graviditet/fødsel,
overgangsalder og den gynækologiske
del af kvinders udfordringer.
Facebookgruppe
Konklusionen blev efter to dages konstruktiv snak, at man først og fremmest
ville lave en platform, hvor netværkets
medlemmer har mulighed for at dele
erfaringer, stille spørgsmål og gennem
kommunikation på kryds og tværs give
hinanden både styrke og støtte.
Inden konferencen sluttede, blev
Facebookgruppen ”Nordic Network for
Women with SCI” oprettet. Her kan man
tilmelde sig, blot man er kvinde med en
rygmarvsskade. Facebookgruppen skal

ses som et fælles projekt, hvor alle kvinder fra Norden kan komme med deres
besyv. Gruppen håber, at så mange
kvinder som muligt vil deltage - ”ene er
man svag, men sammen er vi stærke”.
Forskning
Andre tiltag, som gruppen vil arbejde
med fremover, er den manglende
forskning på kvinderelaterede områder.
Gruppen vil derfor undersøge muligheden for at arrangere en workshop på
NoSCoS*, der finder sted til september
i Trondheim, Norge. Gennem foredrag
og efterfølgende paneldiskussion er
det kvindernes ønske at sætte fokus på
kvinders udfordringer.
Danmark blev på konferencen repræsenteret af Cathrine Guldberg fra PTU
og Helle Schmidt fra RYK.
*NoSCoS er forkortelsen af The Nordic
Spinal Cord Society, som er en sammenslutning af læger og andre fagfolk i de
nordiske lande med særlig interesse for
sygdomme og skader på rygmarven.

Nyt kvindekateter

Invitation:

Compact Female så dagens lys for syv år
siden, og Coloplast, som var firmaet bag,
satte dengang helt nye standarder for
udformning af katetre. Nu lancerer de et
nyt kateter til kvinder, der igen sætter nye
standarder for design og funktionalitet i et
og samme produkt.

Kom med til kvindedag og bliv underholdt, inspireret og forkælet. Coloplast
er vært, når RYK indbyder alle kvindelige medlemmer til en dag med fokus
på kvinder.

C

oloplast har netop lanceret SpeediCath
Compact Eve. Et nyt kateter til kvinder,
der er udtænkt til at passe ind i kvindens
hverdag. For kvindelige brugere har det
betydning, at et kateter har et ikkemedicinsk udseende, og dette har derfor
haft stor betydning for designet, der mere
ligner en mascara end et kateter.
- Med SpeediCath Compact Eve satte vi
os for at levere et produkt, der passer ind
i den moderne kvindes hverdag, og som
gør hendes liv nemmere, siger Coloplasts
ansvarshavende industrielle designer,
Marlene Corydon.
Designet er diskret og elegant og udstråler
feminitet, og det har da også allerede fået
mange positive tilbagemeldinger fra kvinder; både brugere og fagligt personale.
SpeediCath Compact Eve er det første
produkt på markedet med en trekantet
form; en form, der gør katetret nemmere
at håndtere. Formen giver et bedre greb
under kateterisationen og gør det nemmere at åbne og lukke katetret ved brug.
En praktisk detalje i forhold til den trekantede form er, at den sikrer stabil placering
på en plan overflade, hvilket mindsker
risikoen for at tabe produktet på gulvet.
SpeediCath Compact Eve åbnes og lukkes
nemt i én bevægelse, og med katetrets
sikre genlukning kan det
let og diskret smides ud
eller transporteres hygiejnisk efter brug.
- Vi er stolte af at kunne
præsentere et produkt,
hvor funktionalitet og
design går hånd i hånd,
siger Marlene Corydon.
Læs mere om Speedi
Cath Compact Eve på
coloplast.dk eller kontakt
Coloplast kundeservice
på tlf. 4911 1213.

Kvindedage i RYK
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: StrongMind

I

foråret inviterer RYK i samarbejde med Coloplast til
kvindedag for kvindelige
medlemmer i både øst og vest.
Dagen byder på et inspirerende
foredrag af sundheds- og livsstilsekspert og forfatter Charlotte
Bircow. Charlotte Bircow er kvinden,
der var med til at bringe fitnesstanken
til Danmark, og selv om den populære
foredragsholder slog igennem med
sloganet ”Balder af stål”, så har hendes fokus gennem de sidste 25 år på
sundhedsscenen altid ligget på at skabe
sundhed og velvære – fysisk og mentalt. Hendes foredrag tager ikke mindst
udgangspunkt i hendes egen historie,
da hun som kræftramt stod midt i en
eksistentiel krise og tog en afgørende
beslutning.
Med Charlotte på scenen bliver vores
motivation helt sikkert boostet for et
sundere liv og et optimistisk livssyn.
Det bliver både seriøst, nærværende og
sjovt, når Charlotte guider os gennem
med bevægelses- og vejrtrækningsøvelser og giver os mentale værktøjer, som
kan bruges til at vende en dårlig dag til
en god dag.
Dagens program giver også plads til
snak og udveksling af erfaringer om
emner som overgangsalder, graviditet
og fødsel. Der bliver også en “surprise
me”-gruppe.

Dagen
byder
endvidere
på en lille well
nessoverraskelse,
goodiebags, tapas
og champagne, og ikke mindst
vil deltagerne blive præsenteret for
Coloplasts nye, smarte kvindekateter,
SpeediCath Compact Eve.
Alle kvindelige medlemmer af RYK vil i
marts modtage en invitation til kvindedag. Tilmelding på blanket eller ryk.dk.
For yderligere oplysninger kan man kontakte Birgitte Bjørkman på redaktion@
ryk.dk / tlf. 2625 8181 eller kunderådgiver på Coloplast, Susanne Staugaard på
dkssta@coloplast.com / tlf. 4911 1295.

Tid og sted:
Vest: Den 11. april kl. 12 – 17, Vingsted Hotel- og konferencecenter, Vingsted, Vejle.
Øst: Den 25. april kl. 12 – 17, Coloplast, Humlebæk.
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Kort Nyt
Nye oplysninger i klagesager
Kan man fremsende nye og mere aktuelle oplysninger i sin sag til
kommunen under en igangværende genvurdering af klagesag?
Og kan man under Ankestyrelsens behandling af sin sag fremsende nye oplysninger til Ankestyrelsen? Det svarer DUKH på i et
af deres seneste Praksisnyt, og det korte svar er: Ja, man kan godt
fremsende nye oplysninger i sin klagesag både til kommunen og
til Ankestyrelsen. Kommunen bør efter DUKH’s vurdering inddrage
de nye oplysninger. Ankestyrelsen har en forpligtelse til at inddrage
nye fremsendte oplysninger, så den korrekte juridiske afgørelse
kan blive truffet uden unødig forsinkelse. Det er hermed forudsat,
at sagen ikke har skiftet karakter (identitet) på grund af de nye
fremsendte oplysninger.
Praksisnyt fra DUKH er en fast månedlig udgivelse fra DUKH, hvor
man behandler konkrete problemstillinger. På dukh.dk kan man
hente deres udgivelser af Praksisnyt, herunder det sidst udkomne
nr. 44, der omhandler nye oplysninger i klagesager.
BB
Rehabiliterende sygepleje
”Rehabiliterende sygepleje – begreb til klinisk praksis” belyser
sygeplejerskens centrale funktion i rehabiliteringsforløb, hvilket hidtil har været sparsomt beskrevet. Bogen tager afsæt i de
politiske rammer og borgerens perspektiv. Den er tiltænkt sygeplejestuderende på modul 5, 6, 7 og 8, men kan også bruges til
bachelorprojekter, til kurser på diplomniveau og i forbindelse med
efter- og videreuddannelse. Bogen vil også være meget relevant
for de sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering i
primær og sekundær sektor.
Rehabiliterende sygepleje, af Sanne Angel, Lena Aadal, m.fl.
Udgivet på forlaget Munksgaard, 2014. 272 sider. 298 kr. Kan købes
på munksgaard.dk
BB

Din Viden Nyhedsbrev
Coloplast introducerede i december sidste år Din Viden
Nyhedsbrev. Her kan man få et lærerigt indblik i andres
oplevelser og erfaringer med vandladningsproblemer,
læse gode råd fra eksperter og være blandt de første til
at modtage information om Coloplasts produkter, servicer og initiativer. Nyhedsbrevet udkommer fire gange om
året. Magasinet Din Viden vil fremover kun udkomme én
gang årligt. Man tilmelder sig Din Viden Nyhedsbrev ved
at udfylde en formular, man finder på coloplast.dk/dvn.
Hvis man allerede modtager mails fra Coloplast, vil man
automatisk blive tilmeldt nyhedsbrevet, der kommer første
gang i starten af 2015.
BB
Færgetransport
For første gang er rederierne og bilfærgernes foreninger
blevet enige med Statens Byggeforskningsinstitut om faste
standarder for færger og færgeterminaler i Danmark.
Standarderne består af love og gode råd og tips om, hvordan mennesker med handicap lettest kommer ud at sejle
med en færge. Færger og færgeterminaler skal fremover
være bygget, så passagerer med fysisk handicap nemt kan
komme ombord og færdes uhindret under overfarten.
Danmarks Rederiforening er glad for de nye standarder:
- Vi ser et behov for at få fokus på indretningen af nye terminaler og færger, når det gælder tilgængelighed for passagerer med handicap, siger Morten Glamsø fra Danmarks
Rederiforening og påpeger, at det er vigtigt for rederierne,
at passagerer med handicap oplever kvalitet og ligeværdighed, når de skal ud at sejle.
BB

Pris til boardwalk
Træstien på Møns Klint eller boardwalken, som den også
kaldes, har åbnet et af landets flotteste naturområder for
mennesker, der har det svært med bulede skovstier. For den
præstation har Vordingborg Handicapråd tildelt boardwalken
handicapprisen 2014.
- Boardwalken får prisen, fordi den i harmoni med naturen
åbner et vanskeligt tilgængeligt område for alle. Den er i
sin funktion, konstruktion og form verdensklasse, og den
er et forbillede for alle fremtidige plankestier, fortalte formand Anders J. Andersen fra Vordingborg Handicapråd ved
overrækkelsen.
Det var Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, der i 2007
satte gang i idéen til boardwalken med en bemærkning om,
at det kunne være rart, hvis man lettere kunne komme ud
og se klinten. Geo Center Møns Klint og Naturstyrelsen tog
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udfordringen op
og kunne i 2013
indvie boardwalken (RYK!
har tidligere
bragt artikl er
om boardwalken, red.).
Den 267 meter lange boardwalk af lærketræ bugter sig langs
klintekanten fra GeoCentret til udsigtspunktet Freuchens
Pynt. Undervejs er der bænke og åbninger, hvor man kan
mærke vinden og se kridtpynterne. GeoCentret tilbyder guidet tur på boardwalken hver dag i helligdagsferier, højsæson
og efterårsferien. Find mere info på moensklint.dk.
Foto: visitmoen.dk.
BB

Nyt vidensnotat om mobilitetshjælpemidler
”Mobilitetshjælpemidler til voksne - Hjælpemidler,
der virker” er et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen
og giver et overblik over aktuel viden om hjælpemidler til voksne, der har mobilitetsproblemer.
Notatet giver et overblik over aktuel, forskningsbaseret viden om området og skal give kommunerne
bedre mulighed for at træffe de rette beslutninger
om hjælpemidler til borgere og dermed være med
til at sikre, at borgerne får tildelt de rette hjælpemidler. Målet er at fremme den enkeltes mulighed
for aktivitet og deltagelse i samfundet. Notatet
indeholder også en beskrivelse af en række afprøvede, internationale redskaber, som kommunale
sagsbehandlere kan bruge til at evaluere effekten
af mobilitetshjælpemidler hos den enkelte borger.
Notatet er kun tilgængeligt online og kan downloades
på: shop.socialstyrelsen.dk/collections/nyheder/
products/mobilitetshjaelpemidler-til-voksne
BB
Ændring af Serviceloven
Et lovændringsforslag til Serviceloven fremlagt af
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold lagde op til en større revidering
med den begrundelse at forenkle administrationen.
Lovforslaget var på flere måder et opgør med nogle
grundlæggende principper. Kort fortalt skulle den
fremtidige visitation hvile på en overordnet gruppeinddeling af mennesker med funktionsnedsættelse uden mulighed for at klage over kommunens
inddeling. Lovforslaget blev dog taget af bordet
af socialminister Manu Sareen efter protester fra
flere handicaporganisationer, herunder RYK, som
skrev i sit høringssvar: ”Det, vi frygter vil ske, hvis
lovforslaget bliver vedtaget, som det foreligger,
er, at man mister den helt essentielle konkrete og
individuelle vurdering. Et liv kan ikke i den grad
sættes i kasser eller kategorier, uden at det i mange
tilfælde vil gå ud over helbred og livskvalitet. Den
individuelle vurdering er nødvendig for at sikre den
rette kompensation”.
Hvis forslaget var blevet vedtaget, ville kommunerne få meget løse rammer for serviceniveauet,
og alt efter hvilken kategori borgeren blev placeret
i, ville det få afgørende betydning for den enkeltes
bevillinger. Også i DHF var der stor glæde, da nyheden om at forslaget var sparket til hjørne:
- Socialministerens beslutning har fornyet min tro
på, at Danmark fortsat skal være kendt som et land,
der tager sig af sine svageste. Som det altid har
været, konstaterede landsformand Susanne Olsen.
Et nyt forslag forventes først fremsat igen efter
Folketingsvalget.
BB

Nyt navn
Handikano hedder
nu HANDiGEAR og
DiTFRiLUFTSLiV.
På ditfriluftsliv.dk finder man information om bl.a. kurser og inspiration til
oplevelser i naturen. Bl.a. tilbydes kurser i træklatring og arrangementer
med kanosejlads. På handigear.dk forhandles mobile lift- og forflytnings
løsninger, udstyr til sikker kanosejlads, terrængående kørestole, vakuum
puder til lejring og stabilisering, mv.
- Vi laver også individuelle løsninger, fortæller medejer og instruktør Erik
Derdau, der ser en stigende interesse for deltagelse i friluftslivets mange
unikke oplevelser.
- Målsætningen er at skabe mulighed for en øget tilgængelighed til naturen
for mennesker med funktionsnedsættelser.
Se mere på handigear.com og ditfriluftsliv.dk.
BB
Camp Spinal for unge
RYKs norske søsterorganisation, LARS, har taget initiativ til opstart af ungdomslejr, Camp Spinal, der finder sted på Toppidrettssenteret i Oslo den
21.-26. juni. Målgruppen er unge mellem 12-18 år, og formålet er at kunne
give inspiration og vejledning til at leve et aktivt liv som rygmarvsskadet.
Idræt og fysisk aktivitet vil derfor være i fokus på det ugelange kursus, hvor
instruktører, der selv er rygmarvsskadede, giver nyttige træningstips. Kurset
byder på træning i kørestolsteknik, bassintræning, tennis, basketball, rugby,
bueskydning, cykling og kano. Der vil også være en ganggruppe for gående
med rygmarvsskade. Desuden er kurset også et erfaringsforum, hvor deltagerne kan drage nytte af hinandens erfaringer og mestringsstrategier. Alle
rygmarvsskadede i Norden er velkomne. Pårørende er velkomne i løbet af
kurset. Der forventes en egenbetaling på 5.000 nkr. (ca. 4.000 dkr.), som
dækker ophold, mad og aktiviteter. Hertil skal lægges rejseudgifter. Bemærk
at ansøgningsfrist er den 22. marts.
Find mere info om Camp Spinal på ryk.dk/aktivitetskursus-i-norge-rykmedlemmer-0. Du er også velkommen til at kontakte næstformand i RYK,
Mikkel Bundgaard, for nærmere info på mail: mb@ryk.dk.
BB
Nye regler for respiratorbrugere med BPA
1. juli træder en række nye regler i kraft, som blandt andet har stor betydning for respiratorbrugere med en BPA-ordning. Regelændringen betyder, at
respiratorbrugere, som er tilkendt en BPA-ordning (borgerstyret personlig
assistance), frit kan vælge mellem selv at være arbejdsgiver – eller at lade
en nærtstående, en forening eller et firma være arbejdsgiver, så man selv
kun er arbejdsleder.
- Der har tidligere ligget en konflikt, som var uhensigtsmæssig for mange.
Derfor er vi selvfølgelig glade for, at man vil ændre reglerne, og man på
den måde lytter til brugerne,” fortæller landsformand for DHF, Susanne
Olsen, der påpeger, at næste skridt bør være at tage fat på reglerne omkring
BPA-ordningen.
DHF opfordrer til, at man ser på takstmodellen, administrationsbeløbet og
godkendelsen af de firmaer og foreninger, der kan påtage BPA-opgaven.
BB
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Wing Back
®
ILSA

FØR

Nyt rygsystem retter op
på din ryg og hverdag
Wing Back ILSA (Integrated Lateral Support Adjustable) er et patentanmeldt
multijusterbart rygsystem, som tillader trinløs justering af ryggen i løbet af få minutter.
Wing Back ILSA kan hjælpe dig, hvis du lider af skæv ryg, træthed eller dårlig balance pga
eksempelvis scoliose eller kyfose. Wing Back ILSA hjælper til at rette dig op, så du opnår
en bedre siddestilling. Det hjælper måske med til, at du kan opretholde en aktiv hverdag
og klare daglige gøremål på egen hånd. Wing Back ILSA kan også virke præventivt, så du
undgår en skæv siddestilling på sigt.
Wing Back ILSA kan hurtigt justeres efter kroppens anatomi, eller hvis siddestillingen
ændrer sig.
Wing Back ILSA er designet og produceret i Danmark og kan eftermonteres på en del
fastramme- og foldbare kørestole på markedet.
Kontakt Wolturnus på tlf. +45 96 71 71 70 eller info@wolturnus.dk, hvis du vil vide mere.

www.wolturnus.dk

EFTER

