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Her hersker ikke heltemod
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Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Klik på og kør ... hvorhen du vil!
Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk

Fordi livets udfordringer
klares bedst i fællesskab
BPA-leverandør • Ledsagelse •
Leverandør af helhedsløsninger til den offentlige sektor

Vi står bag dig og er til rådighed med:
• Støtte, Råd & Vejledning

• Fast rådgiver når du har brug for os

• Serviceordninger
• Vikardækning

• Adgang til egen IT platform med
timeindtastning, vagtplanlægning etc.

• Løn & Regnskab

• Formidling og rekruttering af hjælpere

• Arbejdspladsvurdering (APV) og hjælp til
medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

• Døgnåbent ved akut opståede situationer
• Mange års erfaring inden for branchen

Ønsker du et uforpligtende møde står vi naturligvis altid til rådighed.

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848
Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00

2 2 · 2015 RYK!

E-MAIL

Wings for Life

8 12

16

JOB

5
7
8
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
33
34
36
38

14

Vi er godt inde i 37. årgang af RYK! magasin. I
snart fire årtier er bladet udkommet fire gange
om året. Og aldrig har jeg savnet stof til at fylde
bladets 40 sider ud. Det er en gave for en redaktør at have adgang til gode historier fra nær og
fjern, og dette nummer er ingen undtagelse.
I Wien sang den første deltager i kørestol i Melodi
Grand Prix’ historie. Herfra bringer vi læserne
til Honduras, hvor rygmarvsskadede foruden at
kæmpe for rettigheder også må kæmpe for livet.
Hjemme igen bringer vi en reportage fra Wings
for Life løbet i Aarhus. Vi har besøgt Langhøj Live,
og vi har været forbi fotoudstillingen Smertens
Ansigt. Ingeniørstuderende Niels W. Sehested
fortæller om studiedrømme, ambitioner og
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begrænsninger, og nyuddannede fysioterapeut
Helena Rosengreen fortæller om betydningen
af helende arkitektur. Endnu et interview stiller
fokus på den svære rolle som arbejdsgiver i en
BPA-ordning. Læs også om et studie, der har sat
fokus på nyskadedes forventninger til livet efter
udskrivelse og deres efterfølgende frustrationer
over mangelfuld støtte. Vi bringer gode kostråd
for det sunde liv, og Rune Støvring byder op til
debat om, hvilken rolle mennesker med handicap skal spille i mediebilledet. Læs også om
den kommende Forsknings- og sundhedsdag i
oktober, der byder på spændende workshops.
God læselyst - og god sommer!
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 2 · 2015
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Sikre og brugervenlige LoFric katetre
•
•
•
•
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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

Annoncér i

magasinet RYK!
Den direkte vej til din målgruppe

D

Bliv Selvstændig
& uafhængig
med en BATEC

magasin

for rygmarvsskadede

2 · 2014 · 36. årgang

lker
Portrætfotos af Voe
Kano- og kajaksejlads
Rygmarven i stødet
Hjælp på fire poter
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Click & Go

Batec kan hjælpe den unge, aktive kørestolsbruger med at
blive uafhængig og mere selvstændig, når det fx er tid til at
flytte hjemmefra og starte uddannelse.
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Hvis løsningen er
en stomi
Lang ventetid i vest
Vores nye hus i øst
Fokus på kost
Vægttab
Off road

KONTAKT
Rosendahls Mediaservice
Hanne Høyer Rosenbæk
hhr@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 71
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Wellspect HealthCare
Hummeltoftevej 49 | 2830 Virum

RYK!magasin formidler
erfaringer, viden og indsigt
om livet som rygmarvsskadet,
og læses af personer
med rygmarvsskade samt
pårørende, behandlingssteder,
forskningscentre og
uddannelsessteder mv.

Se BATEC film

Med Batec har du altid din kørestol med dig, da den
batteridrevne hjælpemotor på- og afmonteres kørestolen i
løbet af tre sekunder.
Den elektriske Batec fås i to varianter, som henvender sig til
henholdsvis brugere med almindelig og nedsat håndfunktion.
Kontakt os for info og demonstration:
Tlf. 96 71 71 70 eller info@wolturnus.dk

ryk.dk

ISSN: 1602-743
4

www.wolturnus.dk
* BATEC monteres gratis på kørestol med cykelkurv og smartphone-holder
+ vejledning i Wolturnus serviceafdeling, 9240 Nibe. Tilbuddet gælder til den
1. 9. 2015 . Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · T. 76 10 11 12 · www.rosendahls-mediaservice.dk
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Tankeløse besparelser

D

er bliver for tiden talt og skrevet meget om besparelser
i sundhedsvæsnet, og der bliver blandt andet henvist til
de stigende medicinudgifter, som er ved at løbe løbsk.
Besparelserne bliver som så ofte før pålagt og fordelt procentuelt på de forskellige sygehuse. Faktisk er besparelser blevet
en automatiseret del af sundhedsvæsnet, hvilket holder alle
i systemet i en mere eller mindre konstant tilstand af stress.
Måske netop af denne årsag synes konstruktiv og visionær langtidsplanlægning at være en by i andre lande end Danmark.

Derfor er der behov for at tænke og planlægge langsigtet for at
optimere rehabiliteringen. Det giver mere selvhjulpne og aktive
borgere med højere livskvalitet, og det må være det mål, alle
parter stræber efter.
Astrid Bøgh, bestyrelsesmedlem
og Jens Bo Sørensen, konsulent

Leder

Debatten bølger frem og tilbage, for ingen er interesseret i, at
netop deres lokale sygehus skal være genstand for nedskæringer og forringelser. I RYK har vi en særlig interesse i at løfte
vores stemme i debatten. Vores medlemmer er dybt afhængige
af, at de højtspecialiserede afdelinger for rygmarvsskadede i
Hornbæk og Viborg fortsat kan fungere på et højt niveau – også
efter de er flyttet ind i nye lokaler, som det allerede er sket i
Viborg i 2014, og som det efter planen sker for Hornbæk i 2018,
hvor de flytter til det nye Neurorehabiliteringshus i Glostrup.

psykologen eller balancetræning i fysioterapien med 2 % årligt?
Samtidig gør vi i brevet opmærksom på det skisma, der ligger i,
at stigende succes med behandling af sygdomme, der tidligere
var livstruende, nu medfører, at patienten overlever, men får
en rygmarvsskade i forbindelse med behandlingen. Man bruger rigtig mange penge på at redde menneskers liv i en del af
sundhedsvæsnet for derefter at overlade de samme mennesker
med et svært handicap til en anden del af sundhedsvæsnet,
hvor der ikke er resurser til en anstændig rehabilitering. Det
hænger ikke sammen.

I forhold til rehabilitering er det afgørende, at de to specialafdelinger har tilstrækkeligt personale med de rigtige kompetencer – ikke kun med de faglige hænder, men også med lyttende
ører og tid til at være til stede med opmuntring, råd og skub i
den rigtige retning. Disse ting er nødvendige for at den lange
og seje rehabilitering, der kræves for at lære at leve med en
rygmarvsskade – både for den rygmarvsskadede selv og for de
pårørende – skal lykkes. Det er lige så vigtigt, at der er resurser
til at følge op på den enkelte efter udskrivning for at undgå
udvikling af følgeskader med forringet livskvalitet – og dyre
genindlæggelser – til følge. Der må ikke gås på kompromis med
den livsvigtige og livslange kontrol!

Efterskrift
RYK v/Vibeke Sørensen og Jens
Bo Sørensen fik foretræde den
26. maj. Det blev gjort klart for
udvalget, hvor omfangsrig en
diagnose en rygmarvsskade er,
samt hvad den højtspecialiserede behandling, rehabilitering
og livslange kontrol betyder
for os, vores livskvalitet og
livsførelse. Desuden beskrev
vi de konsekvenser, mange års
besparelser og krav om effektivisering og dokumentation har
haft for behandlingen. Vi oplevede stor interesse for vores
fremlægning, og vi kan kun
håbe, at vores budskab følger
politikerne i deres valgkamp og
fremtidige arbejde.

Derfor ser RYK med stor bekymring på, hvordan de generelle
besparelser bliver udmøntet. Senest er det meldt ud, at der igen
skal ske nedskæringer i Hornbæk. Blandt andet i den anledning
har RYK skrevet et brev til Folketingets Sundhedsudvalg for at
gøre opmærksom på, hvor indgribende i ens liv en rygmarvsskade er, og at det i rehabiliteringen heraf hverken er medicinen
eller kniven, der giver fremskridtene. Vores område har ikke
stort effektiviseringspotentiale, og vi repareres ikke med ny og
dyrere medicin. Hvorledes effektiviserer man en samtale med

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. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Mikka Lee-Andersen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk:
Rosendahls Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: TVP • Deadline for nr. 3.2015: 1. august 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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Myndighed • Værdighed • Solidaritet

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.
Handyflex

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

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!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk
Dropfodmdialock

Dropfodmdialock

Dropfodmdialock

Søg på
YouTube:

Ny luft-affjedret
kørestol!
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Tips Tricks
SpillNot

Træt af at spilde, når du skal balancere med en kop kaffe i den ene hånd og stokken i den anden?
Eller når du forsøger at håndtere en fadøl samtidig med at gribe om drivringene? SpillNot er en
ny, amerikansk opfindelse, som det danske firma Ballings Sønner i Fjenneslev forhandler. Sæt din
kop eller dit glas på SpillNot’ens lille gyro-bakke med skridsikker måtte og bær dine drikkevarer
sikkert og uden at spilde en dråbe. Ren magi med god hjælp fra tyngdelov og centrifugalkraft. En
enkelt finger i bakkens strop er nok. SpillNot er velegnet til alle flydende drikkevarer. Den vejer
138 g og måler H20 X B11 X L16 cm. Maks. højde på glas eller bæger er 15 cm. Pris 149 kr. plus
fragt. Find mere info på spillnot.dk, hvor man også kan se en lille film, eller ring til The SpillNot
Company på tlf. 5614 1621.
BB

Transportabel “seng”
Hvad enten man er til campingferie, skal overnatte hos venner eller skal på festival, kan
en transportabel og samtidig komfortabel seng være nyttig. Det spanske firma Crespo
Indual har lavet en polstret rejse-/gæsteseng med ekstra høje ben, der gør forflytning
nemmere fra en kørestol. Det polstrede betræk går helt ud over rammen. Stellet
er udført i aluminium, og betrækket er i multifiber, der er vandafvisende, i
en grå farve med nister. H48 X B69 X L205 cm. Hovedhøjden
kan reguleres mellem 48 – 108 cm. På den ene
side, er der en lille lomme til f.eks.
mobiltelefon. Sengen vejer 6 kg og
fylder ikke meget, når den er slået
sammen. Belastning max 140 kg.
Der ydes tre års garanti. Set til 1.298
kr. hos campingnetshop.dk.
BB
Redaktionen modtager gerne
gode ideér til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk.

Mobilt højbed
Sommeren står for døren. Har man en terrasse, kan man med fordel plante
blomster og krydderurter i praktiske højbede. Barsø er en ny, mobil plantekasse
på hjul, som består af vedligeholdelsesfrit grå/sort komposit-træ, som samles
med sortlakerede hjørnestolper i aluminium. Siderne har fer og not og er derfor
tætte i samlingerne. Plantekassen er monteret med elektrogalvaniseret stålbund
samt fire drejelige hjul, hvoraf to er med bremse. Rustfri skruer medfølger.
Plantekassen måler 80 x 40 cm med en praktisk højde på 40 cm. Kassen kræver
ingen vedligeholdelse eller behandling. Koster 899 kr. og forhandles af XL-BYG.
Find den på xl-byg.dk.
BB
RYK! 2 · 2015
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Det var en flot forårsdag, da 1.500
deltagere, til bens og på hjul og på alle
niveauer, indtog Aarhus bymidte. De
gav byen vinger, da starten gik for det
globale velgørenhedsløb Wings for life
World Run. Med et stort smittende
engagement nød vi alle en dag til
fordel for forskning i rygmarvsskader.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Velgørenhedsløb:

Wings for Life World

D

et var et imponerede antal
deltagere på verdensplan, som
støttede Wings for Life’s mission:
at give et skub for forskningen inden
for rygmarvsskader. Intet mindre end

Foto: Astrid Monsen
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101.280 registrerede løbere, 73.360,
der gennemførte løbet i 55 lande verden over, og lidt over 31 millioner kroner blev indsamlet ind til fonden Wings
for Life. Det gør Wings for Life World

Run til det største velgørenhedsløb på
verdensplan.
Det danske løb
I Aarhus var Bispetorv ved domkirken

Foto: Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Foto: Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

samlingspunkt
for løbet. På
storskærm
kunne man følge
løberne ude på
ruten, og fra
scenen blev der
kommenteret
indtil sidste løber
blev indhentet
af mållinjebilen
efter 61, 5 km.
Det var Brian
Arreborg Hansen,
der dermed blev
bedste mandlige
danske løber.
Bedste danske
kvindelige løber
blev Maibritt
Daugaard med
49 km. Blandt de rullende deltagere var
det Leck Lo-Eriksen, der holdt hjulene
i gang i længst tid, inden mållinjebilen
indhentede ham efter 21,5 km.
- Desværre tabte jeg rigtig megen tid

Run

Foto: Astrid Monsen

Humøret var højt ude på ruten. Foto: Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool
efter 20 km, hvor ruten blev til en grussti. Det blev altså for bøvlet, selvom de
andre løbere kom mig til undsætning og
krumbøjede sig i støvet, fortæller Leck,
der mødte stor respekt fra de andre
løbere.
En anden deltager i kørestol, Mikkel
Bundgaard nåede kun 5 km, men da
hans mål var 4 km, var han godt tilfreds.
- Det var så fedt at være med og mærke
den gode stemning blandt de mange
deltagere, der løb for vores sag, fortæller næstformanden i RYK og fortsætter:
- Og så var løbet en fantastisk mulighed
for at markere os udadtil til en gruppe
mennesker, der ikke kender os.
Stor succes
På trods af et par problemer undervejs,
blev løbet en stor succes. Humøret
var højt, og RYK!’s udsendte oplevede
en helt særlig stemning, fordi alle, der
var med, løb for den samme gode sag:
at støtte forskningen i helbredelse af
rygmarvsskader.
- Tak til alle, der deltog.

Foto: Astrid Monsen

Vanførefonden har støttet RYKs deltagelse i Wings for Life World Run.
Wings for Life World Run 2016 er allerede annonceret. Det bliver den 8. maj i
Aarhus, så sæt kryds i kalenderen.

Andre løbere kom Leck Lo-Eriksen til
undsætning, da ruten efter 20 km blev
en strækning på grus. Privatfoto.

Foto: Astrid Monsen
RYK! 2 · 2015
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Grundlaget for Wings for Life
Ofte gemmer der sig en personlig historie bag stiftelse af fonde
og legater. Det gør der også bag stiftelsen af Wings for Life
forskningsfond, som i alt 101.280 registrerede løbere samlede
ind til den 3. maj i verdens største velgørenhedsløb.
Tekst: Birgitte Bjørkman - Foto: Wings for Life

Foto: Astrid Monsen
Personale fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade stillede
med et hold og havde fået lavet hvide t-shirt til dagen.

Foto: Astrid Monsen
RYK og PTU stillede med et fælles hold. De orange t-shirt
lyste op og var genkendelige i løbet.

Foto: Langhøj
Personale fra Aarhusafdelingen i bilindretningsfirmaet
Langhøj mødte op i sorte t-shirt. Her klar til løbet med Jacob
Dahl i forgrunden, der senere tog den ned ad Grenåvej med
+30 km/t og dermed indhentede, hvad han havde sat til op
ad den lange bakke på Skolevangs Alle. Han nåede 20 km.

RYK og PTU havde lavet
et postkort, der blev
uddelt før og efter løbet
til de mange deltagere.

10 2 · 2015 RYK!

Løb
for
LIVET

- giv et skub til fors

kningen

D

e drivende kræfter
bag Wings for Life
grundlæggeren af
Red Bull, Dietrich Mateschitz,
og dennes gode ven, den
østrigske motocrosskører og
indehaver af to verdensmesterskaber Heinz Kinigadner
har forpligtet sig til en ambitiøs mission.
Kimen
I 2003 blev Heinz Kinigadners
søn, Hannes, tetraplegiker
efter en tragisk motocrossulykke. Det lagde kimen til
oprettelse af fonden Wings
for Life. Påvirket af de omfattende følger af Hanne’s
rygmarvsskade inviterede
Heinz Kinigadner og Dietrich
Mateschitz førende forskere
fra hele verden til at komme
til Salzburg. Her blev det hurtigt klart, at der var legitim
grund til at håbe, at en traumatisk rygmarvsskade kan
helbredes baseret på tidligere
banebrydende opdagelser,
der viste, at beskadigede
nerveceller i rygmarven
er i stand til regenerering
efter bestemte typer af
behandling.
Manglende interesse
De to mænd indså også, at
forskning i rygmarvsskader
var underfinansieret, og at
fremskridt inden for rygmarvsforskning i høj grad er
baseret på private initiativer
og donationer. De erfarede,
at lammelse ikke betragtes
som en udbredt tilstand, og
at millioninvesteringer i forskning for at hjælpe et relativt
lille antal mennesker generelt
blev betragtet som en urenta-

Hannes Kinigadner, der blev
tetraplegiker i 2003 efter en
motorcrossulykke, er anledningen til oprettelse af Wings
for Life forskningsfond. Her
ses han sammen med sin far
og fondens medstifter Heinz
Kinigadner.

bel indsats, hvorfor støtte fra
regeringer eller finansiering
fra medicinalvirksomheder er
begrænset. Denne erkendelse
blev grundlaget for oprettelse
af Wings for Life forskningsfond, som er en international
nonprofit fond, hvis mission
er at finde en kur mod rygmarvsskader. Fonden finansierer verdensklasseforskning
og kliniske forsøg rundt om
på kloden.
Håb om en kur
Højt kvalificerede forskere
over hele verden arbejder
på at finde en kur. Deres
opdagelser giver håb om
en mulighed for at forbedre
livskvaliteten for mennesker
med rygmarvsskader og en
chance for helbredelse.
Kilde: Wingsforlife.com

Honduras
Overlevelse kommer før rettigheder:

Troen på Gud skåner ikke medlemmer af AHLMYS, der er en forening af rygmarvsskadede i Honduras. I
februar mistede de et bestyrelsesmedlem efter en skudepisode, der kostede ham livet.
Tekst: Birgitte Bjørkman og Henry Lind • Foto: Privatfoto

L

Luis Enrique Alvarez blev rygmarvsskadet
efter et væbnet overfald, og efter konens
død blot fire senere stod han alene tilbage med parrets fem børn. De mistede
deres far i december sidste år, da Luis
blev skudt og dræbt.

uis Enrique Alvarez Espinal havde
været medlem af AHLMYS’ landsstyrelse siden 2004, hvor han
kæmpede for rygmarvsskadedes
rettigheder i Honduras. Den daglige
kamp for overlevelse er en udfordring
i sig selv, når man lever i verdens mest
voldelige land, der har den højeste
mordrate i forhold til indbyggertal. Det
blev da også Luis’ skæbne. I 2002 blev
han udsat for et væbnet overfald. Han
overlevede, men fik en rygmarvsskade.
Men i december sidste år betalte Luis
den højeste pris. Endnu en skudepisode
endte med at koste ham livet.
Alenefar i kørestol
Luis flyttede som ung til Honduras’
hovedstad, Tegucigalpa, fra en sydligere
provinsby for at få bedre muligheder
for at finde et arbejde, som så mange
andre fra landet. Her mødte han Blanca.
Parret blev gift, og Luis slog sig på
handel og fik en bod på markedet. Det
var her, at han blev udsat for et væbnet overfald. Blanca var netop blevet
gravid med deres femte barn, og det
var hårde tider for parret. Luis havde
nu som kørestolsbruger endnu hårdere
betingelser i sit forsøg på at forsørge
sin familie, og i april 2006 besluttede
de, at Blanca skulle søge lykken og tage
til USA for at finde arbejde. Hun nåede
aldrig frem. Blanca døde i ørkenen på
vej til den amerikanske drøm, som for
så mange ender med et mareridt. Luis
stod tilbage som alenefar til fem børn i
alderen 3 – 20 år. Han gav dog ikke op,
men knoklede videre med sin bod på
markedet, og det lykkedes ham at give
sine børn en god opvækst.
Fortaler for ligestilling
Luis blev også medlem af landets rygmarvsskadeorganisation, AHLMYS. Her
var han aktiv i de sidste mange år som
medlem af landsbestyrelsen. Efter sin

marvsskadede i Honduras, der som Luis
må kæmpe for ikke blot rettigheder for
mennesker med handicap, men også for
overlevelse i et land, hvor korruptionen
råder, og hvor over 60 % af landets otte
mio. indbyggere lever på eller under
fattigdomsgrænsen.

Organisering
kones død, hvor han påtog sig rollen
som eneforsøger, deltog han også på
nogle af DHF’s kurser om kønsroller.
Han blev fortaler for mere ligestilling
mellem kønnene, både i organisationen
og i hjemmet, og han blev brugt som
oplægsholder på workshops, hvor han
fortalte sin personlige historie og om,
hvordan han selv havde fået ændret sit
syn på kvinder og kønsroller.
I klemme i bandekonflikt
I de senere år er volden i Honduras
taget voldsomt til. Forskellige konkurrerende bander bekriger hinanden
og kræver den såkaldte krigsskat eller
beskyttelsespenge af diverse erhvervsdrivende, heriblandt dem der har en
bod på markederne. Det var en sådan
konflikt, der kostede Luis livet. Om han
ikke ville eller ikke kunne betale krigsskatten, ved vi ikke, men den 1. december sidste år blev han skudt og dræbt af
én af Tegucigalpas mange bander.
AHLMYS har mistet et bestyrelsesmedlem og et forbillede for de mange ryg-

Honduras’ organisation for rygmarvsskadede, AHLMYS, blev stiftet i 2014.
Den er partner med Dansk Handicap
Forbund (DHF) i Latinamerikaprogrammet TUCAN. DHF har siden
2006 støttet handicapbevægelsen i
Honduras. Det giver dog store udfordringer i et land, der er præget af
voldsom kriminalitet.
- Befolkningen er først og fremmest
optaget af at overleve. Gå på arbejde,
komme hjem og låse døren efter sig.
Det kan derfor være meget svært at
få folk til at lave organisationsarbejde,
forklarer Henry Lind, der er ulandskonsulent i DHF.
- Hvilken familie har lyst til at sende
deres datter, der er kørestolsbruger,
ud på gaden under disse forhold?
- Det betyder ikke, at DHF opgiver
arbejdet i Honduras. Er der et sted,
hvor der er behov for støtte til handicapbevægelsen, må det være her,
også fordi der ikke findes andre udenlandske NGO´er, der har mod på opgaven, fortæller Henry Lind og slutter:
- Med en stor indsats fra DHF-kontoret
i Tegucigalpa er det lykkedes at styrke
vores partnere.
RYK! 2 · 2015

11

Eurovision

Det er ikke set før, og af samme grund har RYK! magasin aldrig omtalt Melodi Grand Prix. Men i år valgte Polen
sangerinden Monika Kuszyńska som sin repræsentant ved årets Melodi Grand Prix, og det er første gang, at en deltager
i kørestol har indtaget scenen i den europæiske sangkonkurrence.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: TVP

35-årige Monika Kuszyńska, der er rygmarvsskadet, repræsenterede Polen ved
årets europæiske Melodi Grand Prix, der
fandt sted i Wien i slutningen af maj.
Dermed skrev Monika Kuszyńska historie som første kørestolsbruger, der har
fundet vej til scenen ved det europæiske
Melodi Grand Prix.
At bygge bro
Temaet for årets Melodi Grand Prix var
”Building Bridges”, og Monika Kuszyńska
sang for kærlighed og tolerance med
sangen ”In the Name of Love”, som hun
i øvrigt selv har skrevet.
- Gennem min kunstneriske aktivitet
prøver jeg at fremme idéen om at
forbinde to verdener, som synes at være
uforenelige: En verden af raske mennesker og mennesker med handicap, fortæller Monika Kuszyńska og fortsætter:
- Jeg føler, at en bro af forståelse mellem
de to verdener bliver styrket år for år, og
jeg tror, at alle grænser en dag vil være
udvisket, fortæller Monika, som med
sin optræden i Wien også kom med en
mission.
Hun fortsætter og understreger betydningen af titlen på sin sang:
- I kærlighedens navn er vi i stand til at
overvinde enhver hindring, er vi ikke?
Lammet efter ulykke
Selv om Monika Kuszyńska indtil nu har
været ubekendt for de fleste, er hun
populær i sit hjemland. Hun har arbejdet professionelt med musik siden 2000,
hvor hun blev forsanger i det polske
pop-/rockband Varius Manx, som hun
nåede at udgive tre studiealbummer
med. Men i 2006 skete der et alvorligt
trafikuheld under en turné med ban-
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Manx fire år senere og gik solo, at hun
begyndte at optræde live i sin kørestol. I
årene frem blev hun mere og mere vant
til at optræde i stole.
- At sidde ned er naturligvis fuldstændigt
forskelligt fra at kunne stå over for sit
publikum. Men hvis du virkelig elsker at
gøre noget, virkelig ønsker noget, så finder du en vej - din egen, helt unikke vej.
Det har jeg gjort, fortæller Monika
Kuszyńska og fortsætter:
- Det betyder ikke noget, om jeg står
op eller sidder ned ... det er min musik,
mine følelser og mit publikum!
Forbillede for andre
Ud over at fortsætte sin musikalske karriere har Monika siden ulykken engageret sig i sociale aktiviteter, og hun er
blevet et forbillede i Polen for andre i
samme situation.

- Det betyder ikke noget, om jeg står
op eller sidder ned ... det er min musik,
mine følelser og mit publikum, fortæller
Monika Kuszyńska, der på det nederste
billede ses ved hendes sceneoptræden i
Eurovision 2015.
dets tourbus, hvor de kørte ind i et træ.
Monika blev ved ulykken rygmarvsskadet og har siden været kørestolsbruger.
Optræder live i kørestol
Monika Kuszyńska opgav dog ikke sin
passion for sangen, men det var først,
da hun måtte trække sig fra Varius

Højdepunkt
Deltagelsen i Melodi Grand Prix er højdepunktet i Monika Kuszyńska solokarriere. Her indtog hun scenen i Wien med
balladen ”In the Name of Love”, som
er komponeret af hendes mand, Kuba
Raczynski. Iklædt en hvid kjole med et
langt hvidt skærf og siddende i en helt
hvid kørestol, der matchede kjolen, sang
Monika Kuszyńska for kærlighed og tolerance i den 2. semifinale, der sikrede
hende en plads blandt de 27 deltagerlande, der gik videre til den endelige
finale. Her endte hun med at blive nr.
23. Men RYK! giver hende en stemme
for at synge sig ind i den europæiske
sangkonkurrence og dermed bygge bro
til mennesker med handicap.
Kilde: PAP. Foto venligst lånt af TVP.
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Job og studie:

Her hersker ikke helte
- men en god portion realisme

Hvis man kaster sig ud i ingeniørstudiet, når man sidder i kørestol, er man så
en helt? Ikke når man hedder Niels W. Sehested. Han ved bare, hvad han vil, og
er helt afklaret omkring, hvad han kan.
Tekst: Mette Bernt • Foto: Pernille Bering

J

Minus medlidenhed
Niels blev rygmarvsskadet som
18-årig, da han landede uheldigt i et
trampolinspring. Men at livet leves fra
en kørestol, har ikke gjort ham bitter, og
han ønsker ikke medlidenhed fra sine
omgivelser. Heller ikke fra kollegaerne i
det ingeniørfirma, som han er i praktik
hos.
Det er naturligt, at vi taler om ulykken
og handicappet, fordi konsekvenserne
er vanskelige at overse, men egentlig er
det ikke det, der fylder i samtalen med
Niels. Det gør til gengæld drømmen om
at blive ingeniør, få et job, hvor fagligheden udfordrer. Drømme, de fleste kan

På lige fod
Fra start har Niels gjort det klart over
for ingeniørfirmaet Stokvad, hvor han
netop har afsluttet sin praktik, at han
ikke ønsker særbehandling – og det var
for Stokvads vedkommende heller ikke
årsagen til, at Niels blev en del af deres
team.
- Da vi blev spurgt, om vi ville have Niels
i praktik, sagde vi ikke ja, fordi Niels sad
i kørestol, eller fordi vi syntes, det var
synd for ham. I ledelsesgruppen var vi
enige om, at hvis Niels skulle i praktik,
var det, fordi vi havde opgaver til en
praktikant. Det havde vi, og i det perspektiv er Niels hos os på lige fod med
tidligere praktikanter, siger partner i
Stokvad Jan Mortensen og fortsætter
- Selvfølgelig er der noget, der er anderledes. Niels har f.eks. sin hjælper til at
sidde på vores kontor, når han er her, og

genkende, og som flere gange får mig
til at glemme, at jeg sidder over for et
menneske, som ikke lige kan rejse sig
fra sin stol.

Når Niels tegner i cad programmer,
hvor det er vigtigt, at musen er hurtig
og præsis, benytter han Integra Mouse,
der er en mundstyring af musen.

eg skal møde 29-årige ingeniørstuderende Niels W. Sehested
om en snak om studiedrømme,
ambitioner og begrænsninger.
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han arbejder ikke fem dage om ugen,
men er her på aftalte dage og kan også
arbejde hjemmefra. De opgaver, der
lander på Niels’ bord, bliver løst på et
fagligt højt niveau, og det er ikke alle,
der er så dedikerede til deres fag, som
Niels er.
Med ordene dedikeret og højt fagligt
niveau rører Jan Mortensen ved noget
af det, der er allervigtigst for Niels.
Pumpekurver – det er da megafedt
Niels er uden tvivl en ung mand med
faglige ambitioner. En mand, som har
haft en drøm om at blive ingeniør, siden
han var teenager.
- Vi havde sådan noget uddannelsesvejledning i folkeskolen, og her blev
jeg klar over, at det var det, jeg ville.
Jeg boede som barn på en gård fra
1800-tallet og vaklede mellem, om den
skulle være min fremtid, eller jeg skulle
være ingeniør, siger Niels og udbryder
pludselig midt i et stort smil:
- Og så sad jeg pludselig der på
Ingeniørhøjskolen og tænkte: De der
pumpekurver – det er da megafedt.
Netop begejstringen for sit fag – at
kombinere teori og praksis – gør, at
Niels gerne vil være ingeniør. Med et
højt ambitionsniveau er han altid gået
efter at arbejde sammen med de mest
seriøse på studiet.
- Jeg har jo mødt mange, fordi jeg tager
dobbelt så lang tid om uddannelsen.
På et nyt semester sætter jeg mig altid
bagerst, så kan jeg følge med i, hvem
der er mest aktive og kompetente. Dem
går jeg efter at komme i gruppe med,
siger Niels med et skælmsk smil.
Den rette indstilling
- Jeg kan klare alt – når bare jeg er rea-

mod
- Jeg kan klare alt – når bare jeg er realistisk, siger
ingeniørstuderende Niels Sehested.

listisk, lyder det fra Niels, og det bliver
tydeligt, at hans høje ambitionsniveau
ikke har foranlediget en tro på, at træerne vokser ind i himlen.
Niels er netop realistisk og kender
sine begrænsninger. De handler ikke
så meget om, at han ikke kan gå, men
mere om, hvor meget han kan klare at
være på arbejde. På studiet kan han
f.eks. ikke tage en slutspurt op til en
projektaflevering, hvor han arbejder
24 timer i døgnet. Overarbejde op til
en deadline er heller ikke en mulighed,
ganske enkelt fordi det giver alt for
voldsomme smerter, som minder om
fantomsmerter. Niels ved, hvad han
taler om, for da han efter ulykken skulle
færdiggøre HTX, fortsatte han i samme
høje tempo som før – og det kom til at
gøre ondt.
- Det er supergodt, at vi laver de her
samarbejdsaftaler, når vi indleder et
gruppearbejde på ingeniørstudiet. Det
gør alle grupper, og for mig har det
betydet, at det er her, jeg kan sige: Jeg
kan ikke tage en slutspurt, hvor jeg
arbejder 24 timer i døgnet. Til gengæld
arbejder jeg stabilt 15 timer om ugen
gennem hele semestret, siger han.
Netop aftalerne er vigtige for Niels og
noget, han har lært meget af.
- Jeg har lært utrolig meget af de
aftaler, vi har arbejdet med på
Ingeniørhøjskolen. Det hjælper mig nu
og også den dag, jeg får et job, at jeg

kan stå frem og sige, hvordan jeg kan
bidrage. Det har andre jo ikke mulighed
for at vide noget om, siger han.
Jan Mortensen nikker samstemmende.
- Helt fra start har Niels været meget
tydelig omkring, hvordan han nødvendigvis må indrette sit liv. Det, at Niels
er så afklaret og udtrykker sig klart,
har gjort det let for os at have ham i
praktik. F.eks. gav han os fra starten klar
besked om, at hans hjælper ikke skulle
sidde ved siden af ham, så han sidder
et andet sted på vores kontor. Niels’
indstilling er i det hele taget guld værd,
ikke kun for ham men også dem, han
skal arbejde sammen med.
Føler sig ikke bundet
Spørger man Niels, hvad han gerne vil
opnå med et job, bliver det for alvor
tydeligt, at for ham er det basale akkurat lige så vigtigt, som det er for os
andre.
- Jeg ville helt sikkert være blevet
arbejdsnarkoman, hvis jeg ikke havde
været ude for en ulykke. I dag har jeg
et liv, som ikke kun er arbejde. Hvor jeg
har tid til at være sammen med min
kone og min søn. Jeg kan køre bil, spille
rugby og kan lige som alle andre lide at
være sammen med gode venner. Jeg er
ikke bundet. Der er ikke noget, jeg karrieremæssigt skal nå, og jeg er økonomisk
uafhængig. Så jeg er ikke tvunget til at
have et job på grund af indtægten, men

jeg synes, man skal bidrage, det man
kan, for at forsørge sig selv. Det ligger
mig meget på sinde. Og så har jeg bare
lyst til at beskæftige mig med noget, der
interesserer mig, bruge mit hoved og få
den faglige sparring – og have en helt
almindelig hverdag.

8 gode råd
Niels har lært meget af såvel studie
som praktikophold og giver her gode
råd om, hvad man skal være opmærksom på.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Undersøg, hvilke muligheder der er
på det studie, du gerne vil ind på.
Find ud af, om der er mulighed
for kun at studere på halv tid over
en periode, der er længere end
det, studiet er normeret til.
Få uddybet, hvilke arbejdsopgaver et eventuelt praktiksted har
til en praktikant.
Undersøg om studie- og praktiksted er indrettet handicapvenligt.
Undersøg, om det er muligt at
have en anden type arbejdsstation, hvis det er nødvendigt for dig.
Vær åben omkring, hvad du kan
og ikke kan.
Afstem forventninger hos studiekammerater og praktiksted.
Vær ærlig og realistisk.
RYK! 2 · 2015
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I mediernes
søgelys
Debat:

Tekst: Rune Støvring • Foto: Colourbox
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Rune Støvring byder med dette oplæg op til debat om, hvad vi kan gøre, om vi skal gøre noget, og hvordan vi skaber en
viral succes i mediebilledet.

I

den senere tid har jeg lagt mærke
til, at vi med et handicap sjældent
er i medierne og ofte kun, hvis vi
er Breaking news.
I tråd med Susanne Olsens leder
i Handicap Nyt nr. 2.2015 ”Bør vi tages
med paa raad?” skal dette indslag ses
som indspark mere end et facit.
For mig er mediernes fokus på handicapområdet eller mangel på samme,
altid relevant. Et emne, der er højaktuelt, nu hvor Danmark er ramt af valgorkan 2015. Allerede inden politikerne
slap valgløfterne om besparelser løs,
har der været en livlig debat om samfundets svageste.
Det er ikke en hemmelighed, at vi med
et handicap generelt befinder os i det
segment. Jeg oplever, at når snakken
falder på samfundets svageste, bliver
vores værdi oftest vurderet ud fra
økonomiske parametre: Er vi økonomiske aktiver, eller er vi bare udgifter? Jeg
skal være den første til at indrømme, at
der ofte er ubalance i den økonomiske
vægtskål. Med det mener jeg, at vi nok
er en større udgift for det danske velfærdssystem end de fleste.
Lige præcis derfor mener jeg, at vi
med et handicap burde være med til at
skabe et nuanceret billede. Mit budskab er – et liv kan ikke kun vurderes
på kroner og øre, men lige så meget på
personen, og hvad den enkelte bidrager
med.
Tidligere var avisen hovedkilden til
information og oplysning. Med andre
ord en tekst og et billede, der tilsammen gav læserne indtryk. Et indtryk, der
nemt blev farvet af læserens meninger
og erfaringer. En kommunikativ akilleshæl, der ikke altid gavnede dem, som
skilte sig ud.
Sådan er det stadigvæk. Om det er i
en artikel eller samtalen, når vi kører
forbi, er meningerne ofte dannet, inden
vi overhovedet har åbnet munden, og
vores ord overhøres eller forsvinder i
det første indtryk.
Personligt sidder jeg i en 200 kg tung
kørestol og er afhængig af en respirator.
I det udadvendte liv, jeg lever, oplever
jeg også en del undrende blikke. Efter
ni år kan jeg godt forstå, at den livløse
krop og respiratorslangen i halsen nemt

skaber fordomme. De menneskelige
billeder har meget magt, især når man
skiller sig ud fra mængden. Det giver
naturligvis spørgsmål og er en evig
kamp. Igennem foredrag m.m. tager jeg
et opgør med dette førstehåndsindtryk.
Jeg oplever, at så snart jeg taler, kommer mit budskab frem, og fordommene
bliver skubbet i baggrunden. Med andre
ord, porten skal bare åbnes.
Dagens medievifte breder sig over
meget mere. Vi befinder os i 1-kliktidsalderen, alt er tilgængeligt, og de
sociale medier dikterer efterhånden
dagsordenen. TV og aviser henter i
stigende grad informationer og nyheder på Facebook, Twitter og Youtube.
De letfordøjelige, virale nyheder bliver
deciderede landeplager, der påvirker
nyhederne.
Gentagne gange har virale historier
været brækjern i fastlåst-klassificerede
sager, f.eks. ved bevillingssager, hvor
det har været meget svært at komme
videre. Selv standardsagsbehandlinger
bydes velkommen på bureaukratiets
røde løber, hvis medierne finder en
historie værdifuld nok. Er medierne
først på krigsstien og historien i løbetid,
er det en landeplage, der kan tvinge
politikerne til at reagere. Rent kynisk er
det den nemmeste vej til bevillinger og
forbedringer.
Mit spørgsmål er: Hvordan skaber man
en landeplage? Jeg ved, at det drejer
sig om forbindelse mellem afsender og
modtager. Budskabet skal indgraveres
med følelser, så modtageren placeres
i situationen. Opnås denne placering,
sker der en synergieffekt mellem afsenderen og modtageren, der rækker ud
over det sagte ord.
Min erfaring er, at offerrollen, en
god omgang følelsesporno, sælger.
Spørgsmålet er: Vil vi bruge den
rolle og risikere fastlåste fordomme?
Selvfølgelig skal diskrimination og negative oplevelser frem. Men personligt vil
jeg hellere sprede budskabet om, at der
findes et godt liv efter tragedien.
Som den kommunikative akilleshæl,
som førstehåndsindtrykket altid vil
være i dialogen, står vi med en udfordring om at påvirke, uden at fokus
stivner på vores handicap. Lige meget

om det drejer sig om sygdom, et medfødt handicap eller senhandicap mødes
det ofte med: ”Det kan jeg ikke sætte
mig ind i”. Med sygdom er det for det
meste en stagneret eller i værste fald en
nedadgående tilstand. Som rygmarvsskadet kan man ofte ikke kontrollere
eller mærke kroppen neden for skaden.
Så hvordan beskriver man det ubeskrivelige – at kroppen bare er væk?
Væk er snakken om helbredelse, og
hverdagen vender tilbage, især for
omverdenen. Som en naturlig reaktion
på det placeres nyhedsværdien oftest i
starten, f.eks. ved ulykken. Jeg ved godt,
at der med jævnlige mellemrum er
fokus på stamceller, men igen – det er
kun den umiddelbare nyhedsværdi.
Livet er en menneskelig flod. Følger du
med strømmen, ser du ofte kun ligesindede. Opdagelserne kommer, når du
kigger op og bevæger dig mod den. I de
sidste ni år har jeg siddet på bredden og
observeret. Jeg ser dagligt travle mennesker, der aldrig kigger op. Heldigvis
møder jeg også mange mennesker, der
med åbent sind og åbne arme giver mig
mulighed for at deltage i livet på mine
vilkår.
Vores ord mangler i mediefloden, og
de kan kun komme fra os selv. Det kan
godt være, at erfaringerne ikke oprustes

“Personligt vil jeg hellere sprede
budskabet om, at der findes et godt
liv efter tragedien”
med videregående uddannelser, eller at
vi ikke kan arbejde fuldtid. Men jeg tror,
at vores handicap giver en uddannelse
i livet, som man ikke kan læse sig til.
Vi er evighedsstudenter på livets videregående uddannelser. Med de briller
på har jeg både en doktorgrad i livsfilosofi, en mastergrad i krisehåndtering
og en HD i virksomhedsstyring. På den
måde er vi alle ressourcer til nytte for
samfundet.
Hvordan rammer vi bulls eye, så vi kan
påvirke dem, der ikke ser op?
Jeg vil hermed byde op til debat om,
hvad vi kan gøre, om vi skal gøre noget,
og hvordan vi skaber en viral succes.
RYK! 2 · 2015
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Den tidligere verdensmester i speedway Jan O. Pedersen er
skildret på udstillingen.

- Vi er så taknemmelige for, at disse 10
modige danskere har valgt at stå frem
og dele deres meget personlige smertehistorier med os. Kroniske smerter
er et stort overset område i det danske
sundhedsvæsen, og vi håber, at vi med
udstillingen kan være med til at skabe
et øget fokus på området, siger Pia
Frederiksen, formand for Foreningen af
Kroniske Smertepatienter (FAKS) og én
af initiativtagerne bag udstillingen med
de 10 fotos i storformat.
Kendte og ukendte
Blandt de kendte på fotoudstillingen
Smertens Ansigt finder man tv-vært
Sisse Fisker, foredragsholder og enter-
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tainer Lotte Heise, skuespiller Jens Jørn
Spottag og tidligere verdensmester i
speedway Jan O. Pedersen. Sammen

Udstilling
Udstillingen vises på universitets- og
regionshospitaler rundt om i landet.
I anledning af åbningen af en ny smerteklinik på Silkeborg Sygehus vil udstillingen kunne ses fra den 1. oktober kl.
15:00 på Silkeborg Sygehus. Du kan
følge udstillingen på Facebooksiden
Smertens Ansigt.

med en række andre smertepatienter
har de valgt at dele deres liv og hverdag
for en fælles sag til gavn for de mere
end 850.000 danskere, der lever med
kroniske smerter.
Smerter efter rygmarvsskade
Det er velkendt, at mange, der lever
med en rygmarvsskade, udfordres dagligt af neurogene smerter. Således også
tidligere verdensmester i speedway Jan
O. Pedersen, der er portrætteret på
udstillingen.
”Jeg har stadig benzin i blodet – jeg
løber bare hurtigere tør”.
Han var verdens bedste speedwaykører – men karrieren endte brat, da han

rtens Ansigt

- en fotoudstilling om livet med kroniske smerter

10 modige danskere – kendte og ukendte – har fortalt deres personlige
smertehistorier og ladet fotograf Martin Bubandt skildre dem i billeder.
Resultatet er en flot og meget personlig fotoudstilling, der over sommer og
efterår bliver vist rundt om i landet.

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Martin Bubandt

brækkede ryggen i en ulykke i 1992 og
fik en inkomplet rygmarvsskade. Siden
har kroniske smerter i ryg, hænder, fødder og nakke været Jan O.’s tro følgesvend, men han lader sig ikke slå ud af
den grund.
Ved udstillingens fotostat af Jan O.
Pedersen i storformat, kan man læse:
”Jeg holder af at bruge terminologier
fra min egen verden, for så forstår folk,
hvad jeg mener, når jeg skal forklare,
hvordan jeg har det. Almindelige mennesker har 25 liter benzin i tanken og
kan derfor give den gas, når de skal over
en bakke. De presser bare speederen i
bund og fortsætter ufortrødent på den
anden side. Min tank har kun fem liter
benzin, så jeg må hele tiden rationalisere for at komme over på den anden
side af bakken, hvis jeg skal nå hele
vejen hjem på samme tank”.
Hans brug af terminologi giver anskueren en overbevisende forståelse for
smertens ansigt, og hvilke udfordringer
der er forbundet med at leve med daglige smerter:
”Jeg siger til mig selv, at jeg kan det
samme som før ulykken. Det er bare et
spørgsmål om at få det planlagt ordentligt. Tage højde for at få hvilet og eventuelt køre på lavt blus, dagen før man
skal noget, der kræver kræfter. Og så
må man tage med, at man indimellem
løber helt tør for benzin, og det godt
kan tage tre dage at få fyldt tanken op

igen. Det, der er vigtigst, er, at du har
viljen til at overkomme det, du gerne
vil”.
Personlige omkostninger
- Kroniske smerter er et livsvilkår med
store personlige omkostninger for den
smerteramte og de involverede pårørende. Ofte står man alene med de
store udfordringer som smertetilstanden fører med sig, og omgivelserne er
ikke altid parate til at række ud og give
den støtte og forståelse, der er behov
for, fortæller Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge OUH og formand
for SmerteDanmark, der sammen med
FAKS står bag udstillingen.
- Isolation og inaktivitet er derfor ofte
en følge af kroniske smerter, ligesom
mange sideløbende oplever perioder
med angst og depression.
Ud over at sætte fokus på kroniske
smerter er udstillingen en oplysningskampagne for den gratis rådgivningstelefon SmerteLinjen for smertepatienter
og deres pårørende.
- Vi håber at kunne hjælpe og rådgive endnu flere smertepatienter i
fremtiden.
Bag Smertens Ansigt står FAKS, Foreningen af Kroniske Smertepatienter,
interesseorganisationen SmerteDanmark og rådgivningstelefonen

SmerteLinjen. Portrætterne er taget af
fotograf Martin Bubandt. Udstillingen
er blevet til med støtte fra Trygfonden
og Canon.

SmerteLinjen
SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til dig, der er ramt af smerter
og til dig, der er pårørende til en
smertepatient. Uanset om smerterne er akutte eller kroniske, og
uanset årsagen til din henvendelse,
sidder SmerteLinjens rådgivere klar
til at lytte, vejlede og hjælpe dig.
SmerteLinjens rådgivningspanel er
bemandet af frivillige rådgivere, der
alle har stor erfaring med vejledning
af smerteramte og pårørende. På
SmerteLinjen kan du komme i kontakt med socialrådgivere, psykologistuderende, smertesygeplejersker
samt rådgivere, der selv er kroniske
smertepatienter. Smertelinjen er et
samarbejde mellem patientforeningen FAKS og interesseorganisationen
SmerteDanmark. SmerteLinjen kontaktes på tlf. 6013 0101. Læs om mere
om SmerteLinjen og åbningstider på
smertelinjen.dk.
RYK! 2 · 2015
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Helend
Rehabilitering:

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Flemming Olsen, FDOimages

H

elena Rosenberg er ikke i
tvivl. Hun skal være fysioterapeut. En beslutning, der først
kom senere i hendes studieforløb, da hun under et praktikophold i
2013 på et neurorehabiliteringscenter i
Sverige erfarede, at hendes kørestol ikke
behøvede at være en praktisk hindring,
og at hendes personlige erfaringer som
rygmarvsskadet var en ressource.
Men det turde Helena ikke tro på,
dengang hun begyndte at læse til fysioterapeut. Hun så mere en mulighed for
at bruge uddannelsen i et samspil med
den coachuddannelse, hun havde taget
nogle år tidligere.
- Jeg gik med tanker om at åbne et
sundhedshus, hvor jeg kunne bruge min
viden fra begge uddannelser, og hvor
jeg kunne samle al den hjælp, jeg selv
savnede, da jeg var indlagt.

- Det handler om at skabe de optimale rammer
for en bedre rehabilitering, fortæller Helena.
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Vil gøre en forskel
Baggrunden for Helenas studier finder vi
en oktoberdag i 2002, hvor Helena, der
dengang var gift, mor til to og fritidspædagog på fuld tid, blev kørt ned af en bil.
Ved ulykken mistede Helena sin yngste
søn, og selv blev hun rygmarvsskadet og
mistede delvis førligheden.
- I min desperate kamp for at genvinde
min førlighed oplevede jeg et sygehusvæsen med meget lille brugerinddragelse. De var ikke gearet til at have
sådan én som mig … jeg var vist nok en
rigtig vanskelig patient, husker Helena
og slår en latter op.

nde arkitektur
Helena Rosenberg har skrevet et bachelorprojekt om den helende arkitekturs betydning for rehabiliteringsforløbet
hos personer med hjerne- og rygmarvsskader. Inspirationen fandt hun på et rehabiliteringscenter i Sverige, hvor
hun oplevede, at hendes egen mestring af sit handicap var en ressource, og at personalet arbejdede meget med
brugerinddragelse og det tværfaglige samarbejde.
- Brugerinddragelse fik en helt ny og kvalitativ betydning, og det blev en øjenåbner for mig. De havde det HELE menneske
som fokus!

Det gør hun mange gange under vores
samtale. Hun kan slet ikke lade være.
Men dengang var det alvor. Så alvorligt,
at Helena ikke så nogen idé med at
være indlagt, da hun ikke oplevede, at
der blev taget godt nok hånd om hende
og hendes familie, der var midt i den
værste krise, man kan tænke sig, og
hvor det forventedes at hendes mand
skulle være den stærke og være der for
hende og deres 7-årige søn.
- Min familie var i opløsning. Så var
det bedre at komme hjem og samle
skårene.
Helena lod sig udskrive fra Klinik for
Rygmarvsskader med en masse uafklarede spørgsmål og udfordringer, som
hun sad med som nyskadet.
- Det er jo en omfattende livsomvæltning at få en rygmarvsskade. For hvem
er man, når man pludselig får revet så
meget væk, og ens livsværk forsvinder.
Under Helenas indlæggelse savnede
hun en større brugerinddragelse, og at
der blev taget hånd om hele familien.
- Jeg savnede, at de så MIG bag
sygehustøj, forflytninger, kateter og
toiletbesøg.
Vil gøre en forskel
Helena besluttede sig for at forsøge at
gøre en forskel. Hun tog en coachuddannelse, og i 2009 blev hun optaget
på fysioterapeutuddannelsen. Under
praktikopholdet i Sverige fire år senere
fik Helena ikke blot en bestyrket tro
på, at hun kunne klare at virke som

fysioterapeut fra sin kørestol. På det
svenske neurorehabiliteringscenter
blev hun også præsenteret for helende
arkitektur som det bærende element i
behandlingen.
- Dels oplevede jeg, at min egen
mestring af mit handicap var en ressource, og dels arbejdede personalet
meget med brugerinddragelse og det
tværfaglige samarbejde og havde det
HELE menneske som fokus, fortæller
Helena og fortsætter:
- Dette ophold blev en øjenåbner for
mig.
Brugergruppe og nybyggeri
Året efter blev Helena inviteret til at
være med i en brugergruppe i projekteringen og planlægningen af det nye
neurorehabiliteringshus på Glostrup
Hospital. Sammen med andre med rygmarvsskade har hun bidraget med sine
personlige erfaringer, og her fik hun
også mulighed for at bidrage med sin
interesse for helende arkitektur.
- Både den helende arkitektur og brugerinddragelse har fra starten været
højt prioriterede fokusområder i forhold
til byggeriet, og både patientrepræsentanter med hjerne- og rygmarvsskade
og fagpersonale har været inddraget,
fortæller Helena, der ser det som en
helt unik chance, når brugerinddragelse
og helende arkitektur tænkes med fra
starten og gennem hele processen i et
nybyggeri.
- Det handler om alt fra den tradi-

Som nyuddannet fysioterapeut er
Helena Rosenberg i dag ansat i et
såkaldt isbryderjob på Klinik for
Rygmarvsskader.
tionelle træning til alle dagligdagens
funktioner i forhold til brugernes indlæggelsesforløb frem til udskrivelse.
Men også om personalets trivsel. Det
handler om at skabe de optimale rammer for en bedre rehabilitering, fortæller Helena.
Studie i helende arkitektur
I Helenas bachelorprojekt har hun set
på, hvordan helende arkitektur påvirker
rehabiliteringsforløbet, og hvordan de
fysiske og organisatoriske rammer bedst
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udformes for at understøtte behandlingsforløbet. Helenas bachelorprojekt
bygger på interview med fagpersoner
og egne observationer.
- Rammerne skal være fleksible og
kunne rumme flere funktioner. De skal
kunne forandres efter patienternes
individuelle behov, samtidig med at der
kan opnås en hjemlighed under hele
indlæggelsesforløbet, forklarer Helena
og nævner elementer som lys, design,
farver og materialer.
- Helende arkitektur som bærende element stiller nye krav til et hospitals fysiske rammer, men virkningen går langt
videre, fortæller Helena og forklarer:
- Sundhedspersonalets funktioner og
organisation og ikke mindst tværfaglige samarbejde forandrer sig, ligesom
patientens rolle og inddragelse forandrer sig markant, når denne får øget
ansvar og medinddrages i de mål, der
sættes for rehabiliteringsforløbet.
- Man kan sige, at inddragelsen af

“Sundhedspersonalet skal både
fungere som faglig ekspertise og
som konsulenter, som motiverer,
støtter og udfordrer”.
brugeren får en ny kvalitativ betydning. Sundhedspersonalet skal både
fungere som faglig ekspertise og som
konsulenter, som motiverer, støtter og
udfordrer, fortæller Helena og påpeger,
at når personalets tværfaglige samarbejde bliver en integreret del af strukturen, giver man patienterne de bedste
handlekompetencer til at mestre
rehabiliteringsforløbet.
Håb om at gøre en forskel
I dag er Helena ansat i et såkaldt isbryderjob på Klinik for Rygmarvsskader.
Det er hendes håb, at der bliver en stilling til hende, og hun får mulighed for
at gøre en forskel for patienter, der som
hende står midt i én af livets værste
kriser.
Hendes eget liv har taget nogle omveje
siden ulykken i 2002. Det lykkedes
ikke at holde sammen på familien i
Næstved. Helena og hendes mand
blev skilt, og siden er Helena blevet
mor til Maj-Luna og Carl og bor i dag i
København sammen med sin kæreste,
Peter, og de to yngste børn.
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Rollen som arbejdsleder kan godt smelte sammen med
socialt samvær. Men alligevel er det vigtigt at holde fast
i sine egne grænser, fortæller Michael von Rosen om
sit forhold til sine seks hjælpere.

En hårfin g
BPA-arbejdsleder:

A

t være BPA-arbejdsleder handler både om samarbejde og
samvær, og grænsen mellem
de to ting er ikke altid knivskarp. 28-årige Michael von Rosen har
været arbejdsleder for sit hjælperhold
på seks hjælpere, siden han for ti år
siden kom ud for en trafikulykke og blev
tetraplegiker.
- Når jeg nogle gange tager til fodbold
for at se FCK eller en tur i biografen, så
er det også en fin mulighed for, at hjælperen og jeg kan gøre noget sammen.
Andre gange, hvor jeg f.eks. skal til et

“Ligeså dejligt det er, lige så
grænseoverskridende kan det
også være at have andre mennesker i sit hjem konstant”.
familiearrangement, bliver det et mere
professionelt forhold, hvor hjælperen
ikke er med i snakken men sidder klar
i nærheden og kan træde til, hvis det
bliver nødvendigt.
Den forskel er Michael blevet mere
opmærksom på, og i mange tilfælde

glider det helt naturligt. Alligevel er
det ikke altid helt let at gå fra at snakke
sammen næsten som en slags venner
til at skulle bede hjælperen om at gøre
noget for en:
- Det kan være grænseoverskridende
pludselig at skulle skifte rolle og bede
om noget, der f.eks. har at gøre med
den personlige pleje. Så kommer man
pludselig meget tæt på hinanden rent
fysisk, og det kan virke akavet, hvis man
lige har siddet og snakket godt sammen
om noget, der overhovedet ikke har
med hjælperrollen at gøre.
Vigtigt at kunne snakke sammen
Alligevel lægger Michael vægt på at
snakke med hjælperne i hverdagen, og
han synes, at han har mindre distance
til dem i dag, end han havde tidligere.
- Lige meget hvad, så er det en god ting
at vise interesse for hjælperens liv og
spørge til, hvordan det går med det, de
nu går og laver. Tingene glider lettere,
når man snakker sammen, forklarer
Michael og fortsætter:
- Nogle hjælpere får man en tættere
relation til end andre – især hvis de har

grænse
været ansat gennem lang tid. Men det
er ikke nødvendigvis negativt, at det er
sådan, for der er også noget godt ved,
at der er forskellige typer på holdet,
som man kan have forskellige ting sammen med.
En hårfin grænse
Personalemøderne er selvfølgelig også
en lejlighed til at snakke sammen. Men
også her er grænsen mellem privatliv og
arbejdslederrollen hårfin.
- Det kan være svært at tage personlige
ting op i plenum på et personalemøde,
og jeg har ikke lyst til at virke kommanderende. Men der er jo rigtig mange
småting omkring det praktiske med
mig, og der kan tit være nogle detaljer,
der kan komme til at irritere, hvis man
ikke får kommunikeret det, forklarer
Michael.
Han fortæller, at han også benytter den
mulighed at sende en mail ud til hjælperne før personalemøderne. Det har
Michael prøvet enkelte gange, og det er
blevet godt modtaget af holdet.
Omvendt synes Michael også, at det
er vigtigt at tale om, hvordan hans

hjem fungerer som arbejdsplads for
hjælperne. Der kan være ting, som kan
indrettes bedre for dem, og den snak
skal der også være plads til.
Man er altid på som arbejdsleder
Michaels hjælperhold er tæt på ham
selv aldersmæssigt. Nogle har været
der i fem-seks år, mens jobbet for andre
er et kortere stop. Det er rigtig svært
at bedømme ansøgerne ved ansættelsessamtalerne, synes han. Og kemien
spiller selvfølgelig en stor rolle:
- Nogle ansøgere kan man ved første
blik tænke om, at ham eller hende kan
man få svært ved at have det godt sammen med ... og så viser det sig alligevel,
at man kan få et godt samarbejde med
én, som man er meget forskellig fra,
fortæller Michael.
Men uanset hvor godt samarbejdet
kan være, så er det stressende at skulle
være professionel arbejdsleder hver
dag året rundt. Mens hjælperne kan
gå hjem og holde fri efter en vagt, så
er Michael stadig på som arbejdsleder.
Han har ikke den samme mulighed for
at trække sig tilbage, fordi det er i hans

- Man kommer langt, hvis man er omhyggelig med kommunikationen.
hjem, hjælperne går på arbejde.
- Det er en god ting, at man lever i et
land, hvor man som handicappet kan få
et rimelig selvstændigt liv ved, at andre
hjælper en. Men lige så dejligt det er,
lige så grænseoverskridende kan det
også være at have andre mennesker i sit
hjem konstant.
- Men man kommer langt, hvis man er
omhyggelig med kommunikationen,
opsummerer Michael von Rosen sit syn
på at have hjælpere om sig i sit hjem.
Som BPA-arbejdsleder varetager man
selv rekruttering af nye hjælpere og personalemøder. Hos Michael von Rosen
er det Bruger – Hjælper Formidlingen,
der er arbejdsgiver for hans hjælpere
og bl.a. står for lønregnskaber og rådgivning. Desuden tilbyder formidlingen
netværksgrupper. Her drøfter arbejdslederne, hvordan man bedst kommunikerer med hjælpere, og sparrer om sin rolle
som arbejdsleder.
RYK! 2 · 2015
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Langhøj er først og fremmest kendt som bilindretningsfirma. Men i 2012 blev en ny division knyttet til firmaet:
Langhøj Live, som har fokus på kreative og innovative
hjælpemidler, der gør hverdagen lettere og sjovere.

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Langhøj

I

Viby ved Aarhus ligger Langhøjs
hovedafdeling. Her er det først og
fremmest bilindretninger, der udføres, men siden sommeren 2012
har familiefirmaet tilføjet en afdeling
for salg af hjælpemidler og tilbehør til
hjælpemidler.
- Langhøj gik i mange år og tumlede
med tanken om at kunne tilbyde tilbehør til manuelle kørestole, der bl.a.
skulle lette kørsel og aflaste overkroppen. Vi møder jo brugerne på messer,
og når de skal have indrettet bil, og her
efterspørges løsninger, der kan lette
hverdagen, fortæller Martin Fog, der er
fysioterapeut og har været ansat som
konsulent i Langhøj Live i knap tre år.
Fokus på hjælpemotorer
Det var Nudrive, en manuel hjælpemotor med to drivarme, der påsættes
stolens hjul, som gav startskuddet til
Langhøj Live. Siden har Langhøj Live
udvidet med flere forskellige hjælpemotorer til manuelle kørestole; alle med
det formål at lette kørslen.
- For mange kørestolsbrugere har det
stor betydning at bevare sin mobilitet i
en manuel kørestol, og derfor har hjælpemotorer fået særligt fokus hos os,
forklarer Martin Fog og fortsætter:
- Hvad enten man har skulderproblemer, nedsat muskelstyrke i overkroppen
eller manglende kræfter til længere
afstande, kan en hjælpemotor gøre forskellen i forhold til at bevare og udvide
mulighederne for et aktivt liv.
Siden NuDrive blev lanceret i 2012, har
Langhøj Live fået forhandlingen af den
batteridrevne SmartDrive, der er en
lille kraftig hjælpemotor, der påsættes bag på stolen til brug for fremdrift,
samt de to hjælpemotorer E-move og
E-drive, der begge indbygges i hjulene.
Sidstnævnte desuden med joystick.
- Som mennesker er vi alle unikke med
forskellige behov. Det er derfor vigtigt for
os, at vi dels kan tilbyde en bred vifte
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af løsninger på hjælpemotorer, dels kan
tilpasse den enkelte
hjælpemotor efter
det behov, brugeren
har, forklarer Martin
Fog.
Øvrigt sortiment
Ud over tilbehør til
fremdrift og mulighed for aktiv brug
af kørestolen er
Langhøj Live også
forhandler af Star
kørestolspuder med
luftceller.
- Det er unikke tryksårsforebyggende
siddepuder med
det patenterede
StarLock system,
der kan stabilisere
puden ved at fastlukke alle celler.
På Langhøj Lives
hylder finder vi også
Active Hands’ gribehandsker og looped
ringholder til brugere med nedsat
håndfunktion.
- Handskerne er et tilbehør til NuDrive,
men de er også meget anvendelige
til træning og f.eks. til at holde en Wii
controller eller et haveredskab.
Endelig har Langhøj Live forhandlingen
af den terrængående kørestol Mountain
Trike.

Langhøj
Hjælpemidler:

Stol med luftaffjedring
Et af de nyere produkter hos Langhøj
Live er ICON; en aktivkørestol importeret fra Canada.
- Den er helt ny i Europa, og vi er
glade for, at vi har fået forhandlingen i
Danmark, fortæller Martin Fog, der ser
kørestolen som en naturlig forlængelse

af de øvrige produkter, Langhøj Live
forhandler. Også selv om det ikke fra
starten var meningen.
- Markedet for aktive kørestole er allerede godt dækket. Men da vi blev præsenteret for ICON stolen på en messe i
Tyskland, så vi muligheden for at dække
et behov hos nogle aktive kørestolsbrugere, fordi den skiller sig markant ud fra
andre stole på markedet.
ICON kørestolen er lavet i letvægtsaluminium og er, ifølge Martin Fog, verdens eneste fastrammekørestol, der er
fuldt indstillelig i alle dimensioner.
- ICON er en helt ny måde at tænke
udvikling af aktiv kørestol. Den er
opbygget omkring en søjle i stedet for

Fysioterapeut Martin Fog i en fagudveksling med konsulent Jacob Dahl.
Martin Fog har påsat hjælpemotoren
Smart Drive på firmaets nye luftaffjedrende kørestol, ICON.

kørestolsbrugere, svarer Martin Fog:
- Jo, Adventus er lige kommet til. Det
er et 3. hjul, som man sætter foran
kørestolen. Når hjulet er påsat, løfter
det samtidig begge stolens forhjul op,
hvilket gør stolen terrængående. Man
kører ikke fast i underlaget, som man
kan gøre med stolens små forhjul.

Live
en ramme. Den kan indstilles på alle
parametre og tilpasses ethvert behov.
Alt, der skal til, er en unbrakonøgle!
Samtidig er den født med en luftaffjedring under sædet, som gør den helt
unik.
ICON er udviklet i et samarbejde mellem aktive, canadiske kørestolsbrugere
og en førende mountainbikefabrikant i
Canada.
- Den ene af kørestolsbrugerne er
tidligere paralympisk mester i kørestolsrace. Den anden er semiprofessionel
snowboard- og mountainbikerytter, der
blev rygmarvsskadet efter en snowboardulykke. Sammen med folkene bag
mountainbikefirmaet har de udviklet

denne stol med tanke på at lave en
højaktiv kørestol for mennesker, som
ønsker at bevare en identitet som
et fysisk, aktivt menneske, fortæller
Martin Fog og forklarer:
-Luftaffjedringen, der er centreret
under sædet, er netop inspireret af
mountainbikes. Det har en række fordele rent fysiologisk, fordi forcering
af f.eks. kantstene og ujævnt terræn
bliver mindre hårdt for ryggen under
bevægelse.
Nyeste produkt
På spørgsmålet om Langhøj Live har nye
idéer til udvidelse af deres sortiment
til afhjælpning af mobilitetsbehov hos

En udfordring
Hos Langhøj er de ansatte en skøn blanding af ingeniører, kørestolsbrugere,
automekanikere og terapeuter.
- Det giver mulighed for udvikling af
nye idéer, først og fremmest i forhold
til indretning af biler men også i forhold til de øvrige behov, vores kunder i
kørestol kommer med. Det er sjovt og
udfordrende, fortæller Martin Fog, der
ikke længere er alene i Langhøj Live.
I Langhøjs afdeling i Rødovre er der
netop ansat en ergoterapeut, der varetager den faglige service i Østdanmark.
- Vores vision er at forhandle produkter,
der kan gøre en forskel for den enkelte.
Vi udvælger derfor nye og innovative
nicheprodukter, som andre ikke har, fortæller Martin Fog med stor begejstring
og slutter:
- Vi vil gerne vise både sagsbehandlere
og brugere, at der er muligheder for et
mere aktivt liv i kørestol.
Langhøj har fem afdelinger fordelt i
landet. Læs mere om Langhøj Live på
langhøj-live.dk.

Langhøj
er vært ved
RYKs genera
lforsamling i år,
der bliver
afholdt i Lan
ghøjs
hovedafdelin
gi
Viby.
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Psykolog Sara Holmelund Molsen er gået i gang med specialisering i sundhedspsykologi. Dette betyder, at hun opnår
en større viden inden for relevante psykologiske områder
som sexologi, traumatologi, de nyeste behandlingsmetoder, parterapi samt flere organisatoriske områder inden for
sundhedsvæsenet. Samtidig bliver der en opgradering af
kompetencer i forhold til psykologisk forskning inden for
rygmarvsskader. Det første projekt, som er en del af denne
specialisering, er et oplæg på en international konference for
psykologer med speciale i rehabilitering af rygmarvsskader.
Dette oplæg handler om de grundlæggende antagelser, mennesker har omkring det, at de har fået et handicap. Det forventes, at Sara er færdig med specialiseringen i 2017/2018.
Abstracts optaget på ISCoS
I år foregår den internationale rygmarvsskadekonference
ISCoS 2015 i Montreal i Canada fra d. 14.-16. maj. Vi har i den
forbindelse fået optaget to abstracts til posterfremlæggelse.
Klinikchef Rikke Middelhede præsenterer en poster fra det
autonome ambulatorie: Are driver’s license and autonomic
dysfunction compatible?, som sætter fokus på problemer
med at køre bil, når man har autonome forstyrrelser, mens
sygeplejerske Stinne Bonne præsenterer en poster om ernæringsscreeningsværktøjet ERNA1 ”Prevention Of Secondary
Complications Through An Adapted Nutritional Screening
Model For Spinal Cord Injured Patients”, som er er et browserbaseret værktøj, der bedre end gængse ernæringsmodeller kan være med til at forudsige ernæringsbehovet for
rygmarvsskadede.
Deltagelse på NoSCoS
NoSCoS, som er den nordiske pendant til ISCoS, foregår i
Trondheim fra d. 9.-11. september. Her deltager VCR med tre
postere og et mundtligt oplæg. MD og ph.d.-studerende Sven
Andresen deltager med en poster om sine studier på naturmedicinen Normasts effekt på rygmarvskadede og smerter,
” The Effect Of Normast (PEA) In Neuropathic Pain In Spinal
Cord Injury”, mens Dorte D. Hoffmann vil fremlægge posteren ”Useful Method To Optimize The Rehabilitation Effort At
A SCI Rehabilitation Centre”, som handler om, hvordan man
kan optimere en rehabilitering, som vi senest har gjort det
på VCR. Forskningsassistent Jørgen Vibjerg har derudover
en poster, der handler om, hvordan autonome forstyrrelser også kan påvirke rygmarvskadede med højt funktionsniveau ”Post Exercise Hypotension In A Patient With Cervical
Incomplete Spinal Cord Injury”. Sygeplejespecialist Randi
Steensgaard vil mundligt præsentere videreudviklingen af
screeningsværktøjet ERNA (”Development Of An Adapted
Electronically Nutritional Screening Model For Spinal Cord
Injured Patients - Version 2”), hvor man i denne version også
medregner parametre som alder, skadestidspunkt og køn.
Personalet
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I starten af april i år tiltrådte Helge
Kasch stillingen som forskningsoverlæge på Vestdansk Center
for Rygmarvsskade. Helge Kasch,
der er speciallæge i neurologi,
kommer fra en stilling som klinikchef på Hovedpineklinikken,
Neurologisk afdeling i Århus, og
har som neurolog forsket i nakkesmerter efter trafikskade og hovedpine samt har erfaring
med forskellige neurologiske sygdomme og rehabilitering
inden for spasticitet. Helge Kasch afløser Ellen Merete
Hagen, der i vinter tiltrådte en stilling som neurologisk læge
på det anerkendte Queen´s Square Hospital i London. Det
er hensigten, at der med ansættelse af en forskningsoverlæge på VCR sættes yderligere skub i forskning og udvikling på området med nye initiativer inden for området
rygmarvsskade.

Wings for life

En flok knivskarpe og topmotiverede personaler i form af
sygeplejersker, fysioterapeuter og studerende fra VCR stillede den 3. maj op til start for at støtte det gode formål i
det store velgørenhedsløb Wings for Life i Aarhus. Pengene
fra betaling af startnumrene gik ubeskåret til forskning i rygmarvsskade. Startnumrene har vi fået sponsoreret af en venlig pårørende – tak for det!! Det var en fantastisk dag, der
bød på solskin (og blæst) i et smukt aarhusiansk landsskab.
Jørgen Vibjerg

Projekt rygmarvsimplantat
Det spændende implantatprojekt, der blev offentliggjort i sidste
nummer af RYK! magasin, finansieret af EU-midler for 6,4 millioner euro, har givet mange henvendelser fra interesserede personer. Den del af projektet, der foregår i Danmark, skal bruge otte
personer, fire fra Viborg og fire fra Hornbæk. 2/3 får operationen
og skal efterfølgende træne. 1/3 fungerer som kontrolgruppe og
skal ikke opereres, men deltager på lige fod i 18 måneders træning tre gange om ugen. Vi gør opmærksom på, at man fortsat
kan melde sig til projektet, hvis det har interesse.
For yderligere information kontakt overlæge Rikke Middelhede
Hansen, VCR, på tlf. 7844 6150 eller overlæge Fin BieringSørensen på tlf. 3863 1910.
Jørgen Vibjerg, forskningsassistent

for Rygmarvsskade
24 timers løb

Det årlige 24 timers løb i Viborg finder sted i weekenden
den 8. - 9. august, og VCR er traditionen tro med.

I år glæder vi os særligt til løbet i vores nye rammer. Som
noget nyt har vi i år inviteret resten af sygehuset hen på vores
matrikel, hvor vi danner fælles base! Vi vil stille op med et
12-mands håndcykelhold bestående af gamle og nye patienter
samt et VCR-personalehold på 24. Desuden vil Lars Sørensen,
der er tetraplegiker, stille op som singledeltager og selv cykle
i 24 timer – respekt! Basen ligger, som de tidligere år, foran
VCR og med bådehuset som ly for de forhåbentlig ubetydelige
byger, der måtte komme. Har man lyst til at deltage i denne
fantastiske begivenhed, eller har spørgsmål til ovenstående, så
henvend jer til Jørgen Vibjerg på joergen.vibjerg@midt.rm.dk
eller på tlf. 7844 6170. Deltagelse koster kun 100 kr. (børn 50
kr.) og inkluderer mad, drikke og t-shirt.
Jørgen Vibjerg

Musikterapi
VCR har indgået et samarbejde med Ilan Sanfi (musikterapeut,
ph.d.), som i maj-juni tilbyder musikterapi til patienter på VCR. Der
er tale om et antal individuelle forløb samt et ugentligt gruppetilbud med brug af The Bonny Method of Guided Imagery and Music
(BM-GIM). BM-GIM er en psykoterapeutisk musikterapimetode
med samtale og musiklytning og visualisering til udvalgt klassisk
musik. Metoden bruger musikken til at stimulere følelser, indre billeder og kropsfornemmelser for terapeutisk at bearbejde traumer,
emotionelle og eksistentielle problematikker samt at skabe kontakt til indre ressourcer. BM-GIM giver mulighed for at udtrykke,
rumme og bearbejde forskellige problematikker og følelser på en
tryg og kreativ måde. Både gruppetilbuddet og de individuelle
forløb sigter mod at bearbejde tanker og følelser, som er opstået
som følge af deltagernes rygmarvsskade og behandlingsforløb
(eksempelvis tab af kontrol), men også med at skabe et rekreativt
frirum fra sygdom og indlæggelse. Ilan Sanfi er ansat på børneonkologisk afsnit A20, Aarhus Universitetshospital. Her leder han
et forskningsprojekt, hvor han undersøger, om BM-GIM-baseret
musikterapi kan reducere bivirkninger af kemoterapi hos børn
og unge med kræft. Som led i forskningsprojektet er han i gang
med den sidste del af uddannelsen til BM-GIM-musikterapeut og
tilbyder i den forbindelse et antal musikterapiforløb til patienter
på VCR.

Forskningens døgn

Der var mange besøgende i huset i forbindelse med forskningens døgn d. 23. april. I år havde vi øget indsatsen i forhold til at få besøgende til at tage den lange tur til VCR. Vi
havde en stand i forhallen sammen med Neurologisk afdeling. Her demonstrerede vi trykmålinger i forbindelse med
siddestillingsanalyse, samtidig med at vi lavede reklame
for de spændende tiltag på VCR. Vores klinikchef, Rikke
Middelhede Hansen, kørte med bussen, der kørte til og
fra VCR, hvor hun gav borgerne en forhåndsorientering om
centeret. Ann og Lene, to af vores sekretærer, ”solgte” bil-

letter til bussen. På VCR fik
borgerne en rundvisning
og efterfølgende mulighed
for at fordybe sig i aktiviteterne i ergoterapien, hvor
man kunne prøve kræfter
med håndtræningsredskaber, bl.a. armtræner
og spiserobotten Armeo.
I fysioterapien kunne
man se en patient træne i
gangrobotten, prøve funktionel elstimulation, sidde
på vores mekaniske hest,
teste sig selv i træningsmaskinerne samt køre i kørestol over forskellige forhindringer.
Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra de ca. 120 besøgende borgere.
Lasse Thulstrup, overfysioterapeut

Forskningens dag
På forskningens dag får regionen mulighed for at vise igangværende forskning med præsentationer og postere. VCR deltog
med posterindslag fra Autonomt ambulatorie ved Jørgen Vibjerg
med posteren ”Exercise hypotension hos cervikalt rygmarvskadede patienter!” og MD ph.d.-studerende Sven Andresen med
posteren ”Samlet overblik over behov, prævalens og forbrug
af cannabis af rygmarvskadede patienter i Danmark” samt en
poster fra Randi Steensgaard m.fl. om ”Styrkelsen af tværfagligt
samarbejde gennem kompetenceudvikling”. Dorte Hoffmann
havde et mundtligt oplæg om ”Prøvehandlinger som metode
til ændring af rehabiliteringsindsatsen”.
Jørgen Vibjerg, forskningsassistent
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Forventninger ved ud
Forskning:

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade har adjunkt Bodil Bjørnshave Noe gennemført en interviewundersøgelse med
det formål at afdække patienternes forventninger og egne erfaringer ved overgangen til eget hjem. Undersøgelsen
peger bl.a. på, at der er et gab mellem rehabiliteringen på centeret og den kommunale rehabilitering.

- Vi ved både af erfaring og fra en
række internationale undersøgelser,
at overgang fra hospitalsrehabilitering
til eget hjem kan være svær, fortæller
Bodil Bjørnshave Noe, der frem til årsskiftet var ansat i en forskerstilling på
Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
Hun forklarer, at nyudskrevne patienter
med rygmarvsskade kan blive mødt
af en række barrierer og problemer i
forbindelse med hjemkomst og genoptagelse af hverdagsliv.
- I min undersøgelse har jeg derfor set
på, hvilke forventninger patienterne har
før udskrivning, og hvilke erfaringer de
har efter deres udskrivelse.
Formålet har været, forklarer Bodil
Bjørnshave Noe, at få indsigt i ryg-

marvsskadede patienters perspektiv
samt få viden om, hvad personalet på
VCR og i kommunerne bør være særligt
opmærksomme på ved overgangen fra
VCR til eget hjem.
Åben kommunikation
- Det, vi fandt særligt tankevækkende
gennem samtaler før udskrivelse, er
patienternes bekymringer og forhåbninger knyttet til nære relationer og det at
blive mødt og forstået, fortæller Bodil
Bjørnshave Noe og fortsætter:
- De bekymrer sig om, hvordan det mon
bliver ude i “den virkelige verden”, og
udtrykker håb om at kunne
vende tilbage til arbejde i
en tilpasset stilling.

Også samarbejdet med kommunen
spekuleres der over.
- De har forhåbninger om, at kontakten
til kommunen vil foregå gnidningsfrit,
og at VCR’s anbefalinger vil blive positivt mødt af kommunens visitatorer og
personale.
Særligt bekymringer for, om partneren
”kan holde til det”, skinner igennem.
- Det ligger ligesom mellem linjerne, at
der er en række forventninger hjemme,
som den rygmarvsskadede gerne vil
leve op til, men som det er svært og
måske endda umuligt at indfri, forklarer
Bodil Bjørnshave Noe og fortsætter:
- Der er god grund til at tage vare på de
nære relationer, fordi vi ved, at den nye
situation er krævende for parforholdet
og for familien. Derfor er der også god
grund til en åben kommunikation med
patienter og pårørende om skadens
konsekvenser og de nye vilkår for parret
og for familien, herunder forventninger,
bekymringer og forhåbninger i forbindelse med hjemkomst.
Et paradoks
I samtalerne en måned efter udskrivelse giver alle udtryk for, at det er
dejligt at være hjemme og være en
del af familien igen.
- Men den første tid hjemme opleves også mere vanskelig end forventet. Der berettes om de mange
spørgsmål, der opstår, f.eks. hvordan man takler ”uheld”, smerter, spasmer og endelig, hvad skaden gør ved
parforholdet eller familieforholdet.
Derudover afdækkede svarene, at
forsinkelser i forhold til den kommunale rehabilitering er en udfordring for
tålmodigheden hos de adspurgte.
- Forsinkelser var gennemgående og
blev oplevet som en trussel mod fremskridt, hvilket lagde et yderligere pres
på nære pårørende, fortæller Bodil
Bjørnshave Noe og peger på et paradoks i rehabiliteringen.
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skrivelse
- Overgangsperioden fra VCR til eget
hjem er særlig vanskelig for den rygmarvsskadede og familien. Der er så
meget på spil for den enkelte. Det virker
derfor paradoksalt, at det netop er i den
periode, der opstår forsinkelser og små
fejl i forhold til sagsbehandling, træning, hjælpemidler og boligændringer.
- Selv om der er fokus på veltilrettelagte
rehabiliteringsforløb i Danmark, peger
undersøgelsen på, at der er et gab mellem VCR og kommunal rehabilitering,
fastslår Bodil Bjørnshave Noe, som
finder, at der kan være behov for anderledes støtte.
- Der kan være behov for at finde nye
måder, hvorpå VCR kan stille sin viden
til rådighed for patienter, pårørende
og det kommunale system – eventuelt
i samarbejde med erfarne rygmarvsskadede. De adspurgte efterlyser, at der
i kommunen er større indsigt i, hvad
en rygmarvsskade betyder for dagligliv
og funktioner, ligesom flere oplever, at
egen læge ikke er klædt på til at kunne
afklare problemstillinger og besvare
spørgsmål.
Bodil Bjørnshave Noe understreger endvidere, at der er behov for en anderledes god timing ved overgang fra VCR til
hjemkommune.
- Det kan se ud, som om at kommunen
afventer fremskridt og tilbyder hjælp og
service svarende til et fremskridt, der
endnu ikke er indtruffet. Modsat forudsætter fremskridt i funktionsevne, at
hjælpemidler og træning under kompetent vejledning er til rådighed. Der
er så at sige en indbygget konflikt, hvor
den rygmarvsskadede bliver klemt og
oplever, at der lægges yderligere pres
på pårørende.
Voksende variation i svarene
- Det slående ved interviewene et år
efter udskrivning var den voksende variation i svarene blandt deltagerne. Flere
havde høstet positive erfaringer, opnået

store fremskridt og fået et meget positivt syn på deres livssituation, beretter
Bodil Bjørnshave Noe og fortsætter:
- Disse oplevelser stod i skærende kontrast til de erfaringer, andre gav udtryk
for. De beretter om store udfordringer
med at komme videre med deres liv,
en oplevelse af manglende fremskridt,
usikkerhed, fortvivlelse og afmagt i
forhold til deres livssituation.
Betydningen af graden af afklaring
I undersøgelsen valgte man at fokusere
på, hvad der karakteriserer det gode
forløb til forskel fra det problematiske
forløb.
- Vi fandt, at graden af afklaring synes at
have stor betydning.
Bodil Bjørnshave Noe påpeger, at
afklaring i forhold til at få tilkendt
hjælpeordning, hjælpemidler, træningsmuligheder, bolig og boligindretning,
forsikring, erstatning og forsørgelse
bidrager til det gode forløb. Modsat
bidrager manglende afklaring til uvished og usikkerhed.
- De, der kan fortsætte deres liv og
arbejde med tilpasninger, opnå pension
eller få erstatning, ser ud til at se lyst på
tilværelsen. De, hvis tidligere erhverv
ikke kan tilpasses deres nye situation,
er truet på hele deres eksistensgrundlag og selvopfattelse, fortæller Bodil
Bjørnshave Noe og fortsætter:
- Det er et hårdt slag, hvis de samtidig
bliver mødt med mangelfuld indsigt
i, hvad en rygmarvsskade indebærer med hensyn til fysisk formåen og
udholdenhed.
Som en af de adspurgte i undersøgelsen
fortæller: ”Jeg bliver så hurtigt træt ….
det er der jo ikke ret mange arbejdsgivere, der finder sig i … jeg er ikke boglig
på nogen måde, så jeg kan ikke komme
på et eller andet kontor eller ... men de
mener, at jeg bare skal i gang. ... Og det
er da også rigtigt, det skal jeg, men jeg
kan jo ikke holde til det, jeg kunne før”.

Tekst: Birgitte Bjørkman
Illustration: John Ø. Kristensen

Også alder og uddannelse ser ud til at
spille en rolle.
- De ældste og dem med lang eller
mellemlang uddannelse gav udtryk for
optimisme og stort overskud til at tage
vare på egen situation bedre, mens de
yngre, der havde kort skolegang og var
vant til krævende, fysisk arbejde, gav
udtryk for store udfordringer og svære
problemstillinger.
Undersøgelsen peger på, at særligt det
at opnå afklaring er af stor betydning,
og at det ser ud til at kunne kompensere for tab af arbejdsevne. Uvisheden
om fremtidigt forsørgelsesgrundlag
er særligt opslidende, og flere af de
adspurgte oplevede stor frustration,
tristhed og håbløshed.
Timing og målrettethed
- Det tilstræbes i rehabiliteringen at
skabe de bedste betingelser for, at den
enkelte overkommer følgerne af rygmarvsskaden og kan genoptage sit liv;
både familie- og arbejdsliv og sociale
roller. Men at komme sig og få kontrol
over sit liv og udnytte sine muligheder
efter en rygmarvsskade er en kompleks
proces, hvor en række faktorer spiller
ind, fortæller Bodil Bjørnshave Noe og
opsummerer:
- Samlet set peger interviewundersøgelsen på, at der kan være behov for, at
patienter og pårørende med støtte fra
personale og erfarne rygmarvsskadede
taler om forventninger, bekymringer og
forhåbninger i forbindelse med hjemkomst. Endvidere at der, særligt i den
første tid efter hjemkomst, kan være
behov for større grad af timing i forhold
til samarbejde og koordinering af rehabiliteringsindsatsen, så nyudskrevne
ikke oplever unødvendige tilbageskridt.
Et år efter udskrivelse går det rigtig
godt for flere, der kan selv og har gode
muligheder for selv at finde løsninger
og se muligheder, mens det for andre
går skidt.
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- Det tyder på, at der kan være behov
for at målrette rehabiliteringsindsatsen
for de personer, der oplever de største
trusler mod selvopfattelse og hele livssituation. Nogle har behov for støtte fra
personer med indsigt i rygmarvsskade
længe efter udskrivning for at klare sig
og komme til at udnytte sit potentiale
og finde vej på nye vilkår.

Sunde
kostvaner
Tekst: Stine Bonne
Foto: Colourbox

RYK! magasin nr. 1 bragte en artikel om
den øgede risiko for diabetes 2 hos personer
med rygmarvsskade. Den rette kost spiller en
væsentlig rolle i forebyggelse, og derfor har vi bedt
Stine Bonne, der er sygeplejerske på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade, om et par gode kostråd til
læserne.
Bodil Bjørnshave Noe er ph.d., cand.
scient. san., sygeplejerske. Undersøgelsen
er gennemført som led i en 3-årig ansættelse i delestilling mellem VCR og Sektion
for Sygepleje, Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet. I dag er hun seniorforsker i Center for Forskning og Uddannelse,
Hospitalsenheden Vest i Herning.

FAKTA
I undersøgelsen har Bodil Bjørnshave
Noe interviewet otte personer med
traumatisk rygmarvsskade. Første
interviewrunde blev gennemført lige
før udskrivelse, den anden en måned
efter og den tredje et år efter.

Mentor-menteeordning
VCRs interviewundersøgelse peger
i retning af, at en mentor-menteeordning kan være et middel til at
forberede overgang fra hospitalsrehabilitering til eget hjem og kommune.
Bodil Bjørnshave Noe har i samarbejde
med RYK, personalet i Hornbæk og på
VCR udarbejdet en projektbeskrivelse
til afprøvning af en mentor-menteeordning med inspiration fra erfaringerne
fra mentorfunktionen i Hornbæk. Til
dette har man modtaget 500.000 kr.
fra Tryg Fonden til afprøvning af en
Mentor-Menteeordning.
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et er en god idé at være
ekstra opmærksom på,
hvad man spiser og drikker,
når man har en rygmarvsskade. Det skyldes, at man har lettere
ved at blive overvægtig og er i øget
risiko for at få livsstilssygdomme som
f.eks. type 2 diabetes og hjertekarsygdomme (forhøjet blodtryk og forhøjet
kolesteroltal).
Mindre energibehov
I musklerne forbrændes en stor del
af den energi, som kommer fra mad
og drikke. Da lammelser medfører
tab af muskler, vil personer med en
rygmarvsskade have et lavere energibehov end før skaden. Energibehovet
afhænger bl.a. af højde, vægt og fysisk
aktivitetsniveau. Jo mindre fysisk aktiv
man er, jo lavere er ens energibehov,
og jo mindre behov er der for energi
fra mad og drikke. Hvis man indtager
mere energi, end kroppen kan nå at
forbrænde, vil den ekstra energi blive
omdannet til fedt, og man tager på
i vægt. I værste fald risikerer man at
blive overvægtig.
Mange fordele
Der er store helbredsmæssige fordele
ved at holde sin normalvægt. Især skal
man helst undgå at have for meget
fedt på maven. For det betyder, at der
er fedt omkring tarmene og de indre

organer. Det er specielt denne type
fedt, som er farlig, fordi det giver en
øget risiko for både forhøjet kolesteroltal, blodtryk og blodsukker. (Hos rygmarvsskadede med mere eller mindre
lammede mavemuskler vil maven
ofte komme til at fremstå større. Det
må ikke forveksles med mere fedt på
maven). Overvægt øger ikke kun risikoen for livsstilssygdomme. Det kan
også være en hæmsko for at blive mest
mulig selvhjulpen. F.eks. bliver påklædning og forflytninger mere besværligt.
Forandring kan være svært
Mad er noget, alle har en holdning
til og en mening om. Vores kostvaner
er opbygget gennem hele livet og er
en vigtig del af vores personlighed og
sociale liv. Mange mennesker vænner
sig desuden gradvist til at spise lidt for
meget hver dag. Over et år kan det give
en del ekstra kilo at bære rundt på.
Det er derfor en lang proces at
omlægge sine kostvaner. Det er dog
vigtigt, at man gør det i det tempo,
man har lyst til og finder nødvendigt.
Det kan f.eks. være en god idé at starte
100 kalorier for meget om dagen
(det svarer til et glas rødvin eller et
lille stykke chokolade på ca. 20 gram)
giver en vægtøgning på 4 kg om året.

Fødevarestyrelsens 10 kostråd
Fødevarestyrelsens 10 kostråd er anbefalinger om, hvad der skal til for
at leve et sundt liv og forebygge overvægt og livsstilssygdomme. Generelt
er anbefalingerne for en sund kost til mennesker med en rygmarvsskade
de samme som for den øvrige danske befolkning.

1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
2. Spis frugt og mange grøntsager (seks om dagen)
3. Spis mere fisk (mindst to gange om ugen)
4. Vælg fuldkorn
5. Vælg magert kød og kødpålæg
6. Spis mindre mættet fedt
7. Vælg magre mejeriprodukter
8. Drik vand (sluk tørsten i vand)
9. Spis mindre sukker
10. Spis mad med mindre salt
Tekst: Stine Bonne

med en eller to ændringer og få
dem indarbejdet i sine kostvaner, før
man går videre.
Det kan også være svært ikke at falde i.
Når det sker, skal man bruge det på en
positiv måde. Tænk over, hvorfor det
skete, og bliv bevidst om, hvad der skal
til for at forandre vanerne.
Små skridt frem for slankekur
En slankekur kan mange følge gennem
en periode. Men når kuren er slut, glæder man sig måske til igen at spise det,
man har udeladt. Det betyder desværre
ofte, at de kilo, man har tabt, hurtigt
kommer på igen. Små, varige ændringer, som er nemme og overskuelige, gør
det derimod lettere at indarbejde nye
madvaner, som giver et langsomt men
til gengæld et holdbart vægttab.
Giv ikke op, selv
om det er hårdt
arbejde og kræver stor tålmodighed at skabe nye
vaner for livet.
Stine Bonne er
medforfatter til
pjecen ”Kosten
efter en rygmarvsskade”. Den er tilgængelig på VCRs hjemmeside under patientinformation på
hospitalsenhedmidt.dk.

For at undgå overvægt er det godt at
være opmærksom på madens energiindhold sammenholdt med indholdet
af vitaminer og mineraler, da man
har brug for den samme mængde
vitaminer og mineraler, som før man
blev rygmarvsskadet. Mad med et lavt
energiindhold, men højt indhold af
vitaminer og mineraler er grøntsager,
frugt, groft brød, gryn, kartofler, ris,
fisk, magert kød samt magre mejeriprodukter. Den bedste måde at nedsætte energiindtaget på, uden at føle
sult, er derfor at skære ned på fedtet
og spise flere kulhydratholdige fødevarer. Man kan nemlig spise dobbelt så
meget kulhydrat som fedt og alligevel
få den samme mængde energi.
Lammelse af musklerne i mave/tarmkanalen sammenholdt med lav fysisk
aktivitet betyder, det er vigtigt at få
nok med kostfibre for at lette madens
passage gennem tarmen og undgå
forstoppelse. Groft brød, gryn, kartofler, pasta, brune ris og grove grøntsager (gulerødder, broccoli, bønner, kål
og rodfugter) er samtidig de største
kilder til kostfibre. Når man spiser flere
fødevarer med kostfibre, kan mængden af mad virke stor, da de både
fylder mere på tallerkenen og giver
en større mæthedsfornemmelse end
fedtrige fødevarer. Derfor er det en

god idé at spise fem-seks gange dagligt
i stedet for tre, så mængden af mad
pr. måltid bliver mere overkommelig.
Blodsukkeret stabiliseres desuden ved
at spise flere små måltider i stedet for
tre store. Det betyder, at man heller
ikke så nemt fristes af noget sødt mellem måltiderne.
Når man som rygmarvsskadet har
svært ved at forbrænde kalorierne,
skal man spare på sukker og alkohol,
da der ikke skal meget til, før det
sætter sig på sidebenene. Dermed
ikke sagt, at man ikke kan nyde noget
ved særlige lejligheder. Men alt med
måde. Og vælg f.eks. kage bagt med
olie frem for smør. Mandler, nødder,
græskarkerner og tørret frugt er meget
populært som snacks og topping på
salater, men der er desværre også
mange kalorier i disse produkter, så
en begrænset mængde tilrådes. Drik
maks. en halv liter sodavand, saft eller
energidrik om ugen og køb ikke slik,
kager og sodavand til lager. Når man
har søde sager inden for rækkevidde,
fristes man til at spise for meget af
dem.
Læs mere om de officielle kostråd
på altomkost.dk, hvor man også kan
downloade en folder om de 10 kostråd.
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KlinikNYTfor Rygmarvs
Ny klinikchef

Klinik for Rygmarvsskader

Som den skarpe læser vil bemærke, så har vi fået nyt
navn – eller snarere vores gamle navn tilbage – Klinik for
Rygmarvsskader. Rigshospitalet og Glostrup Hospital er
nemlig fusioneret, og pr. 1. april er vi igen blevet en del
af Neurocentret, hvor alle specialer inden for neurologien
nu er samlet, hvilket giver rigtig god mening. Navnet på
det fusionerede hospital er Rigshospitalet, Blegdamsvej og
Rigshospitalet, Glostrup. Det er en rigtig stor fusion, og selv
om vores klinik ikke er fusioneret med andre klinikker, så
kan det ikke undgås, at vi oplever en række udfordringer i
forhold til arbejdsgange, samt det igen at skulle lære nye
samarbejdspartnere at kende. Derudover skal en række nye
relationer på det administrative plan etableres.
Ledelsesændring
Birgitte Hansen, der har været konstitueret ledende overlæge siden 1. januar 2014, har valgt at vende tilbage til sin
stilling som almindelig overlæge i afdelingen. Birgitte har
truffet dette valg, da hun trives bedre med de kliniske opgaver end med ledelsesopgaven. Siden d. 1. april har klinikledelsen bestået af ledende terapeut Mette Molin og ledende
oversygeplejerske Hanne Folden Lindholdt. Professor Fin
Biering-Sørensen, der tidligere har været ledende overlæge
i afdelingen er p.t. lægefagligt ansvarlig og sparringspartner for afdelingsledelsen frem til 1. august, hvor overlæge
Christian Pilebæk Hansen tiltræder som klinikchef.

Pr. 1. august tiltræder overlæge
Christian Pilebæk Hansen som
klinikchef. Christian Pilebæk
Hansen bliver klinikchef for to
klinikker i Neurocentret - Klinik
for Rygmarvsskader og Klinik for
Traumatisk Hjerneskade. Christian
Pilebæk Hansen er neurolog og
kommer fra en stilling som overlæge på Neurologisk afdeling på
Nordsjællands Hospital. Forinden
har han i en årrække været lægelig direktør ved Filadelfia/
Epilepsihospitalet i Dianalund.
BB

P-forhold

I forbindelse med indvielsen af Glostrup Hospitals nye p-hus er
der indrettet nye p-zoner på hospitalets matrikel. På grund af et
stort pres på handicap-p-pladserne er der nu blevet etableret 7
ekstra handicap-p-pladser i området ved hovedindgangen (indgang 7). I den forbindelse er p-pladserne blevet forbedret med
mere plads til ind- og udstigning og udligning af niveauforskelle
mellem p-pladser og fortov. Når det nye neurorehabiliteringshus
åbner i 2018, vil der samtidig blive etableret et tilhørende antal
nye handicap-p-pladser. Handicap-p-pladserne på sygehusets
matrikel er alle uden tidsbegrænsning. De kan således frit benyttes alle døgnets timer, såfremt det blå handicapskilt er synligt
placeret i forruden.
BB

Kontor til mentorgruppen
Mentorgruppen, som er et samarbejde mellem Klinikken og
RYK, har fået et lokale i huset til at afholde samtaler i.

Fast mentortid

Arrangementer og aktiviteter
Det årlige besøg af Hornbækkoret trak som sædvanlig folk
til salen, som både lyttede til koret og sang med. Helsingør
gospelkor løftede også den gode stemning med sang og
fællessang.
I år holdt vi fastelavnsfest i salen. Der var sjove og flotte
udklædninger, og tønderne holdt ikke længe.
Jesper Jarl fra Den Uvildige Konsulentordning på
Handicapområdet (DUKH) kom og fortalte om DUKH’s
arbejde og om rettigheder og muligheder for patienterne.
Der blev stillet mange spørgsmål.
Så har vi haft spilleaften, caféaften og set ”Best of men” i
ergoterapien.
RYK har fortalt om uge 30 på Egmont Højskolen, og flere er
blevet fristet til at melde sig på højskoleopholdet.
Hornbækgruppen stod for en bus til Kvindedagen på
Coloplast, ét af de sædvanligt gode Coloplast- og RYKarrangementer, hvor fem patienter deltog.

Efter et opråb i RYK!
magasin er gruppen
af faste mentorer på
Hornbæk blevet udvidet.

Personalet
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Vi er nu en gruppe
på otte mentorer, der
besøger Klinik for Rygmarvsskader jævnligt.
Vi har indført fast mentortid hver torsdag fra
kl. 15-17. Til dette formål har mentorkorpset fået adgang til IT-lokalet på 2. sal,
som fremover er “mentor-kontor” om torsdagen.
Derudover deltager vi stadig i diverse arrangementer på
klinikken, ligesom vi fortsat råder over et korps på 25 mentorer, i tilfælde af at indlagte ønsker mentorsamtaler med
mentorer med anden alder/skade e.l.
Tak til mentorerne for indsatsen, og tak til personalet og de
indlagte for den gode modtagelse af vores udvidede tilbud.
JBS

sskader

Besparelser
Personale i oprør:

I begyndelsen af april modtog Klinik for Rygmarvsskader med få dages varsel den kedelige besked, at de skal
”straks-spare”, hvad der svarer til fem fuldtidsstillinger svarende til 5,6 % af medarbejderstaben. Både personalet i
Hornbæk og RYK beklager besparelserne og frygter for fremtidens rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
Tekst: Birgitte Bjørkman

Ø

gede medicinudgifter i Region
Hovedstaden på 110 millioner
kr. og en regnefejl i takstsystemet i Staten på 40 millioner er baggrunden for den politiske beslutning om
besparelser på regionens hospitaler for
samlet 150 millioner kr.

gruppe, fastslår personalet og peger
på, at det kan få konsekvenser at skulle
sende patienter hjem før tid, ligesom
man kan forvente fejlbehandling på lokale
hospitaler, der presses til at varetage
behandling af patienter med rygmarvsskade, som de ikke er specialiseret til.

Sårbar patientgruppe
På Klinik for Rygmarvsskader beklager man besparelserne, som desuden
betyder, at huset har fået afslag på at
øge kapaciteten med en seng på trods
af en næsten fordobling af patienterne
på få år. ”Vi undrer os over et system,
hvor man i en del af hospitalssystemet bruger enorme ressourcer på at
få mennesker til at overleve ... (med)
livsvarige lammelser, for derefter at
tilbyde træning og pleje, hvor vi ikke
kan sikre, at de efterfølgende kan leve
et selvstændigt liv med livskvaliteten i
behold”, skriver personalet i en pressemeddelelse og gør opmærksom på,
at det er en sårbar patientgruppe, som
typisk har lange, komplekse og ressourcekrævende forløb.

Brev til Folketinget

Hasardspil
Når livsvigtig, specialiseret behandling
rammes af urimelige besparelser, spiller
regionen hasard med denne patient-

I RYK ser man også med stor bekymring
på besparelserne.
- Vi ser et højtspecialiseret felt smuldre,
og besparelserne kommer til at koste på
den lange bane med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, frygter Jens Bo Sørensen, konsulent
i RYK.
RYK har derfor sendt et brev til Folketingets Sundhedsudvalg med et opråb
om at ændre den nuværende praksis og
i stedet tænke langt. Jens Bo Sørensen
peger på, at der er behov for, at stat,
regioner og kommuner samstemmer
ambitionerne for sundhedsvæsnet.
- Vi opfordrer politikerne til at satse
visionært og tværsektionelt.
RYK har derfor bedt om foretræde for
Folketingets Sundhedsudvalg.
Tilbage på Hornbæk frygter personalet,
at fremtidens patienter må udskrives
uden tilstrækkelig rehabilitering.

Læs også lederen på side 5.

OPRÅB
RYK hører gerne fra medlemmer,
der har oplevet, at besparelser har
haft indflydelse på indlæggelse,
kontrol og rehabilitering.
Har du følt besparelser på egen krop?
- Har du oplevet at blive udskrevet for
tidligt?
- Er det mere end tre år siden, at du
blev indkaldt til kontrol?
- Har du oplevet presset personale?
- Har du været indlagt på lokalt sygehus eller andet sted, fordi Klinik for
Rygmarvsskader/Rigshospitalet ikke
havde plads?
- Har du haft andre negative oplevelser
i sygehusvæsenet pga. besparelser?
Skriv os en mail med dine oplevelser.
Bemærk, at de skal handle om besparelser og altså ikke andre typer klager.
Skriv til Jens Bo Sørensen på mail:
jbs@ryk.dk. Skriv kort din historie og
tilføj dit navn, mail og tlf., så vi kan
kontakte dig.

ADVOKAT HELGE ARNT
VOGNMAGERVEJ 14 - HMN NATURGAS bygning - 8800 VIBORG

Erstatningssager igennem 30 år for:
Paraplegikere og Tetraplegikere

ADVOKAT MED MØDERET FOR
LANDSRET OG HØJESTERET
Tlf. 86 62 58 55
Kontortid kl. 09.00-12.00 og 13.00-16.00
Fredag kl. 09.00-12.00 og 13.00-15.00
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Find RYK på
Facebook

RYK har en
telefonrådgivn
hvor du kan sø ing,
g
og udveksle erf e råd
aringer.
Find info på ry
k.d
under rådgivn k
ing.

Efterårsseminar

- om senskader og sund aldring

Selv om sommeren står for døren, skal I vide, at efterårsseminaret bliver en realitet den sidste weekend i
november.
Musholm ved Korsør er booket, og der arbejdes på højtryk i planlægningsgruppen for at få sammensat et spændende program. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 27. – 29. november 2015.
Programmet vil afspejle såvel faglige indslag, workshops
som underholdning.
Vi glæder os til at se jer til en inspirerende weekend med
fokus på senskader og sund aldring.
Planlægningsgruppen
Indbydelse med program og tilmelding udsendes med
RYK! magasin nr. 3, der udkommer medio september.

Arrangementer i RYK
Juni
20.

Generalforsamling, Langhøj, Viby, Aarhus

Juli
20.-26. Sommerkursus, Egmont Højskolen, Hou
Oktober
8.
Forsknings- og sundhedsdag, Vingsted, Vejle
RYK og PTU er fælles arrangør.
Følg opdatering på ryk.dk

NORR
NORR, den nordiske organisation for rygmarvsskadede, samles i Trondheim i efteråret. Her mødes repræsentanter fra
de nordiske rygmarvsskadeorganisationer i Norge, Sverige,
Island, Finland og Danmark. Sidstnævnte er repræsenteret
af PTU og RYK. NORR’s primære formål er at udveksle erfaringer og debattere relevante emner. Mødet i NORR bliver
afholdt umiddelbart inden NoSCoS-konferencen, der finder
sted i Trondheim i september.
HS

Kontingentopkrævning

Støt RYK, når du tanker!

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 men fortsat modtage RYK! magasin, kan man tegne et abonnement via ryk.dk.

RYK har sponsoraftale med OK Benzin og
modtager 250 kr. pr. nyt aktivt benzinkort
(min. 500 l) samt 6 øre pr. l brændstof. Bestil
dit benzinkort på: ok.dk/bil/bestil/benzinkort-sponsor. Indtast
sponsor-nr.: 560934. Har du allerede et OK benzinkort, så
kan du ringe til OK på tlf. 7010 2033 og få dit kort tilknyttet
sponsor-nr. 560934.
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Støt RYK

NoSCoS

RYK er en aktiv organisation, der bygger på frivilligt arbejde
af og for rygmarvsskadede. Vi kæmper for at bedre forholdene for rygmarvsskadede mennesker i Danmark gennem
information, rådgivning, erfaringsudveksling samt ved dialog med behandlere, forskere og politikere.
Man kan støtte RYK gennem medlemsskab, abonnement,
gaver, testamente og støttemedlemsskab. Gaver er fradragsberettigede. Der kan maksimalt fratrækkes 14.500
kr. pr. år. Man får dog ikke fradrag af de første 500 kr.
Således nås det maksimale fradrag ved at give en gave på
15.000 kr. Indbetales til bankkonto i Nordea, reg. 2279,
konto: 5493 417 845. Beløb kan også indbetales på vores
giro-nr. 575 3759. Navn, adresse og CPR-nummer skal
oplyses til kassereren, som fremsender kvittering og indberetter til SKAT. Husk at angive, at der er tale om en gave.
Støttemedlemsskab er en fast årlig ydelse efter ønske.
Støttemedlemmer kan ønske at modtage vores magasin
RYK! Ved støttemedlemsskab er PBS muligt.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kasserer
Christian Sørensen, Dannerhøj 109, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 51
24 99 83 eller mail: c_sorensen@gvdnet.dk.
Du kan læse mere på ryk.dk/ryk/ms.

Ved den 14. NoSCoS konference, der holdes
i Trondheim i efteråret, deltager RYK med to
repræsentanter.

Kvindedage

NoSCoS, det nordiske Spinal Cord Society, er en sammenslutning af læger og andre fagfolk med særlig interesse for
sygdomme og skader i rygmarven. Disse fagfolk tæller bl.a.
forskere, terapeuter, sygeplejersker samt repræsentanter
fra rygmarvsskadeforeninger i de nordiske lande.
Siden 1989 har NoSCoS hvert andet år afholdt videnskabelige konferencer på skift i medlemslandene. Disse konferencer er tværfaglige med det formål at udveksle og opdatere
hinanden om bl.a. fremskridt inden for behandling, rehabilitering, helbredende behandling og forskning inden for
rygmarvsskader.
NoSCos konferencen afholdes den den 9. – 11. september,
hvor St. Olovs Hospital i Trondheim er vært.
Læs mere om programmet på mctconference.no/Skisse%20
Programutentopics-preliminary.pdf
HS

Tilslutningen var stor blandt RYKs kvindelige medlemmer, da
RYK med Coloplast som vært bød velkommen til forårets to
kvindedage, hvor knap 50 kvindelige medlemmer i vest og lidt
over 60 i øst plus deres ledsagere var mødt op til en dag med
fokus på kvinder.
Dagen blev skudt i gang med et oplæg af Charlotte Bircow, der
boostede til et positivt livssyn, efterfulgt af erfaringsudveksling
i grupper og præsentation af Coloplasts nye kvindekateter. I øst
fik tillige aerobicinstruktør Cathrine Guldberg pulsen op hos
de mange fremmødte kvinder, da hun med tempofyldt musik
introducerede på smagsprøver af aerobicøvelser. Dagen sluttede med champagne og tapas.
RYK! magasin vil i de kommende numre tage hul på en række
artikler med fokus på kvinderelaterede emner.
BB

Det var en af forårets første solskinsdage, så nogle grupper
trak udendørs til erfaringsudveksling på terrassen på Vingsted
Center. Foto: Birgitte Bjørkman

Nordisk kvindenetværk
Det nordiske netværk for kvinder med rygmarvsskade, der
så dagens lys i januar i år, deltager med en workshop på
NoSCoS konferencen i Trondheim.
Netværket, som hedder ”Nordic Network for Women with
SCI”, fik som det første lavet en platform på Facebook, og
siden januar har gruppen også arbejdet ihærdigt på mål
nummer to; nemlig en workshop på NoSCoS konferencen
i Norge. Denne indsats har resulteret i, at der kommer en
workshop på konferencen om ”SCI og kvindelig sundhed”.
Workshoppen vil gennem indlæg og efterfølgende paneldiskussion sætte fokus på nogle af de udfordringer, kvinder
med en rygmarvsskade har.
Det nordiske kvindnetværk vil også blive præsenteret på
workshoppen.
Bestyrelsesmedlem Helle Schmidt repræsenterer RYK i
”Nordic Network for Women with SCI”.
HS
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Forsknings- og sundh
Invitation:

I år er det 4. gang, at RYK og PTU
i fællesskab præsenterer et flot og
spændende program for Forskningsog sundhedsdagen, som finder sted
den 8. oktober på Vingsted hotel og
konferencecenter ved Vejle.

Tekst: Birgitte Bjørkman

F

orsknings- og sundhedsdagen i
oktober slår dørene op til et spændende program med foredrag og
workshops med eksperter inden
for rygmarvsskadeforskning og -behandling og det sunde liv. Og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte
foredragsholdere.
Hovedindlæg
Vi ser frem til at præsentere dagens hovedindlæg af professor Fin Biering-Sørensen fra
Klinik for Rygmarvsskader, som kommer og
fortæller om et spændende nordisk forsøg med implantat i rygmarven. Blandt de
første i verden indleder Karolinska Sygehus
behandling af komplet rygmarvsskadede
med indoperering af et implantat, der skal
støtte nervetrådene i rygmarven til at vokse
sammen. 27 rygmarvsskadede, heraf otte
fra Danmark, deltager i det kliniske forsøg.
Forsøg med rotter har vist, at de fik deres

Skuespiller Peter Mygind
afslutter dagen med en
motiverende og inspirende
peptalk om det gode liv.

Professor Fin Biering-Sørensen holder
dagens hovedoplæg om det nordiske forsøg
med rygmarvsimplantat.
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edsdag
bevægelighed i benene tilbage og genskabt evne til at kontrollere urin og afføring. Forskerne venter sig derfor meget af
det humane forsøg, der også indbefatter
efterfølgende intensiv træning på centrene i Sverige, Finland og Danmark.
Workshops
I løbet af dagen byder programmet på
workshops, som deltagerne på forhånd
har valgt. De spænder vidt fra stomi
og forebyggelse af siddesår til dropfodsstimulering, siddende træning og
arbejdsmarked. (Se omtale af de enkelte
workshops i boksen).
Peptalk med Peter Mygind
Dagen afsluttes med en motiverende og
inspirerende peptalk om arbejdsglæde og
det gode liv af skuespiller Peter Mygind.
Med udgangspunkt i sit eget liv vil Peter
Mygind komme med talrige eksempler
og gode råd, som han serverer med stor
alvor og humor – og ikke mindst selvironi.
Det er et foredrag, som handler om din
egen tilgang til livet/arbejdslivet, og om
hvordan vi selv har ansvaret for at få et
godt liv. Det handler også om, hvordan vi
kommunikerer med hinanden, og hvordan vi styrker vores sociale evner – og om
frihed til forskellighed og rummelighed,
så vi bliver bedre til at inkludere alle mennesker i samfundet.
Stande og spisning
I løbet af dagen vil en række firmaer præsentere deres produkter på stande, der
kan besøges i pauserne. Undervejs serveres kaffe og rundstykker, sandwich, kaffe
og kage. Vi byder velkommen til kaffe og
rundstykker fra kl. 9.00 og anbefaler, at
man kommer i god tid.
Glæd dig til en dag, hvor du kan hente
spændende, ny viden og få et godt grin.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Medlemmer af RYK modtager program
sammen med RYK! nr. 3, der udkommer
medio september. Man kan dog allerede
nu tilmelde sig på ryk.dk eller ptu.dk.
Pris 200 kr. pr. deltager. Evt. broafgift refunderes med 200 kr.

Workshops
Kolostomi

v/ Peter Christensen, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
De fleste problemer med tømning af tarm kan afhjælpes med kostændring, programsat tarmtømning, brug af afføringsmidler, transanal irrigation og tarmstoppende medicin. En del patienter bruger dog fortsat uforholdsvis megen tid uden
at opnå tilstrækkelig sikkerhed imod afføringsuheld. I de tilfælde kan operation
komme på tale. I denne workshop vil Peter Christensen præsentere os for de
forskellige muligheder, der er for en operation; dels blindtarmsstomi til skylning
af tyktarmen og dels kolostomi. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og
drøfte løsninger på et for mange rygmarvsskadede stort problem.

Forebyggelse af siddesår

v/ Erik Johansen, rådgivende ergoterapeut, PTU
Siddesår blandt rygmarvsskadede er et velkendt problem, som har en lang række
alvorlige fysiske og psykiske følger. Vigtigst er derfor at undgå at få siddesår. På
workshoppen ser vi på hvordan siddesår opstår, og ikke mindst hvordan man
forebygger dem. Vi kommer ind på de faktorer, der har betydning for korrekt
aflastning, og ser på hvilken betydning siddestilling i kørestolen og valg af siddepude har. Vi skal også se på, hvilke andre faktorer man skal være opmærksom
på i hverdagen for at undgå siddesår.

Siddende træning

v/ Cathrine Guldberg, aerobicinstruktør
- Sid ned og få pulsen op. Det handler først og fremmest om at få pulsen op og
sved på panden i denne workshop. Kom og få en smagsprøve på en træning, der
gør noget godt for kroppen. Vi skal lave øvelser, som er nemme at bruge hjemme
foran TV eller computer, og som med garanti vil give dig sved på panden.

FES til afhjælpning af dropfod

v/ Christina Jørgensen, fysioterapeut, Bandagist Jan Nielsen A/S
På denne workshop bliver deltagerne præsenteret for et nyt FES-system til
afhjælpning af dropfod hos inkomplet rygmarvsskadede, der har en gangfunktion. Resultatet er en blød, mere naturlig og sikrere gang. FES er et intelligent
Funktionel Elektronisk Stimulation-system, som anvender elektrisk strøm til
aktivering af nerver. Via systemets elektroder, der sættes direkte på underbenet,
sendes lavfrekvente elektriske impulser til den nerve, der får foden til at bevæge
sig opad, fuldstændig som hvis det var et almindeligt gangmønster. FES-systemet
består bl.a. af en sensor, som analyserer bevægelse i ben og fødder. Når den
registrerer, at der tages et skridt, sender den automatisk et blidt elektrisk signal
til din peroneusnerve. Dette får tæerne til at løfte sig og foden til at bøje sig i takt
med de naturlige skridt. På workshoppen vil Christina Jørgensen demonstrere
FES-systemet og besvare spørgsmål fra workshoppens deltagere.

Arbejdsmarked

v/ Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune
At kunne varetage et job og være en del af arbejdsmarkedet har stor betydning
for de fleste mennesker. I denne workshop kommer vi ind på den lovgivning, der
findes på området for personer med handicap. Hvilke muligheder findes der for
at opnå og fastholdes i beskæftigelse? Vi vil komme ind på fleksjob, hjælpemidler,
løntilskud til nyuddannede, personlig assistance, mv. Claus Mejlby, der selv er
rygmarvsskadet, vil bidrage med egne erfaringer i forhold til arbejdsmarkedet.

Tid og sted:
8. oktober, Vingsted hotel og konferencecenter, Vejle
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Kort Nyt
Nyvalgt formand for DH
Efter godt et halvt år som konstitueret formand
blev Thorkild Olesen formelt valgt til posten ved
DH’s repræsentantskabsmøde i slutningen af april
måned. Der var ikke opstillet modkandidater, og
derfor var det ikke en overrasket, men alligevel en
glad og stolt formand, som efter mødet udtalte:
- Jeg er glad for anerkendelsen og glæder mig
til at føre DH ind i en ny periode, hvor der mere
end nogen sinde er behov for en handicapbevægelse, der står sammen. Vores medlemmer
føler sig presset og oplever, at hverdagen især
ude i kommunerne er præget af kassetænkning
fremfor investering i mennesker. Den udvikling
skal vi vende.
Thorkild Olesen ser frem til at sætte handicappolitikken tilbage på den landspolitiske dagsorden.
BB

Spot på brugerinddragelse
Der er ingen, der er i tvivl om, at brugerne skal inddrages, når kommunerne
er på indkøb efter nye hjælpemidler, for det står i servicelovens paragraffer.
Der er heller ingen tvivl om, at brugerinddragelse faktisk sker ude i kommunerne. Det viser en helt ny undersøgelse af området, som Dansk Handicap
Forbund står bag. Men der er stor forskel på niveauet af brugerinddragelse
i de enkelte kommuner, konkluderer undersøgelsen. Forbundet opfordrer
til dialog.
- Vi kan se, at brugerinddragelsen sker ude i kommunerne, og det er jo dejligt.
Desværre må vi også konstatere, at den sker på mange forskellige niveauer,
og det er derfor svært at tale om et bestemt, højt eller lavt niveau af brugerinddragelsen. Det svinger meget fra kommune til kommune, konstaterer
projektmedarbejder Katrine Ibsen Larsen, som står bag undersøgelsen.
Undersøgelsen konkluderer, at brugerinddragelsen i høj grad afhænger af
engagementet hos den enkelte medarbejder, som sidder med opgaven i
kommunen, og det svinger derfor meget, hvordan brugerinddragelsen sker.
Undersøgelsen kan læses i sin helhed på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside danskhandicapforbund.dk under Nyheder og debat.
BB

Tab af sygedagpenge
Forligspartierne bag sygedagpengereformen vil med et nyt lovforslag sikre, at personer, som får en alvorlig livstruende sygdom,
kan få ret til at komme tilbage på sygedagpenge, selv om de allerede har opbrugt deres 22 uger med ret til sygedagpenge. Men
det ændrer ikke ved, at personer med meget alvorlige, men ikke nødvendigvis direkte livstruende sygdomme, stadig mister
sygedagpenge efter 22 uger. Danske Handicaporganisationer (DH) påpeger i et høringssvar, at forslaget ikke sikrer sygedagpengeforlængelse til borgere, som bliver ramt af alvorlig sygdom, som kan være både langvarig, meget invaliderende, progredierende
og med store funktionstab til følge – men som ikke er direkte livstruende. Disse mennesker falder mellem to stole, mener DH, da
sygedagpengene ikke kan forlænges med de øvrige forlængelsesregler, som kræver, at det kan skønnes, at borgeren kan vende
tilbage til beskæftigelse igen inden for en periode, eller at der foreligger en lægefaglig vurdering af, at borgerens tilstand er stationær. Og 22 uger er alt for tidligt at vurdere dette, mener DH, når det gælder visse sygdomme og handicap. Personer med f.eks.
ikke-livstruende handicaps mister således deres dagpenge og skal påbegynde ’jobafklaringsforløb’, hvor de skal stå til rådighed
for en beskæftigelsesrettet indsats og modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau.
Lovforslaget er en midlertidig ordning, som løber fra 01.07.2015 til 31.12.2016, hvorefter ordningen evalueres, og det vurderes,
om den skal gøres permanent. Læs DH’s høringssvar til lovforslaget på handicap.dk.
BB/Kilde: handicap.dk

Hall of Fame
I BC Sports Hall of Fame and Museum i den canadiske by
Vancouver finder man sportsmanden – og -ikonet, Rick
Hansen (Richard M. Hansen), født i 1957. 15 år gammel blev
Rick rygmarvsskadet som følge af en bilulykke. Rick vandt nationale mesterskaber i rullestolsvolleyball og -basketball. Han
deltog i de paralympiske lege (også benævnt Handicap-OL)
i 1980 og 1984 og vandt tre guldmedaljer, to sølvmedaljer
og en bronzemedalje. Ved handicap-OL i 2010 bragte han
faklen ind på det olympiske stadion. I 1979, 1980 og 1982
blev han udnævnt til “National Disabled Athlete of the Year”.
Ved siden af sin sport har Rick gennem årene brugt megen
energi på at rejse penge til forskning inden for rygmarvsskader. I marts 1985 indledte han en verdensomspændende tur,
“Man in Motion World Tour” i sin kørestol med det mål at ind-
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samle $10 millioner. Turen
begyndte i Vancouver
og sluttede på BC Place
Stadium i maj 1987 efter
792 dage og 40.073 km.
Den gik gennem 34 lande
og rejste mere end 26 $
millioner. Siden stiftede
Rick Hansen Foundation
(RHF), der gennem
årene har rejst mere
end 300 $ millioner til bl.a. forskning i reparation af rygmarvsskader.
BB

Automatisk kronikertilskud
Fra 1. januar 2016 vil mennesker med en kronisk
sygdom slippe for at søge om tilskud til medicin.
Folketinget vedtog i foråret et lovforslag, der fra
årsskiftet giver borgere med et stort medicinforbrug automatisk medicintilskud. Er man berettiget
til medicintilskud, vil det således ikke længere være
nødvendigt at bede lægen om at søge kronikertilskud i Sundhedsstyrelsen. Tilskuddet kommer til at
ske automatisk, så borgere højst kan have en egenbetaling på 3.830 kr. (2015-priser) til tilskudsberettiget medicin i en tilskudsperiode på et år. Den nye
lov sker på baggrund af finanslovsaftalen for 2015
mellem regeringen, SF og Enhedslisten, hvor der
var enighed om at afsætte 22 millioner kr. årligt
med start fra 2016. Med det automatiske kronikertilskud sikres det, at borgere med et stort medicinforbrug ikke længere skal være opmærksomme på
at få en læge til at ansøge Sundhedsstyrelsen om
kronikertilskuddet. Forslaget medfører således en
lettelse for både borgere og læger.
BB
Olivia prisen
Med stiftelsen af en ny pris sætter Olivia Danmark
fokus på sagsbehandlernes ekstraordinære indsats.
Om baggrunden for prisen skriver firmaet i en pressemeddelelse: ”Fremtidens velfærd er udfordret,
fordi flere borgere får brug for hjælp. Der bliver
færre til at finansiere denne hjælp, og vi tror derfor, at der bliver øget krav om bedre udnyttelse af
ressourcerne i den danske velfærd. Der er altså
pres på fra alle fronter, hvilket kan gøre det mere
udfordrende for sagsbehandleren at bibeholde en
tæt men professionel relation til borgeren… samtidig skal sagsbehandleren leve op til et professionelt niveau og loyalt håndhæve lovgivningen.”
Med prisen vil Olivia Danmark, som har eksisteret siden 2004 og er landets andenstørste private
udbyder af hjælpe- og støtteordninger, hylde den
ekstraordinære indsats. Sagsbehandlere kan indstille en kollega, hele sin afdeling, sit team eller sig
selv til Olivia prisen. Derudover kan alle borgere,
der har tilknytning til en sagsbehandler inden for
det sociale system, nominere deres sagsbehandler,
afdeling eller team. Nomineringer sendes til Olivia
Danmark på oliviaprisen@oliviadanmark.dk med
beskrivelse af hvorfor, hvem man har gjort en forskel for samt betydningen af den ekstraordinære
indsats. Vinderen af Olivia prisen modtager – ud
over hæderen – 50.000 kr. som doneres til et velgørende formål i Danmark, som vinderen selv vælger.
BB

Dronningens Ferieby
Feriebyen i Grenå på
Djursland har slået
dørene op til 44 renoverede huse. Efter flere års intensivt arbejde og en
investering på 38 millioner kr. kan Dronningens Ferieby, som er kåret som
et af Danmarks bedst tilgængelige ferietilbud, byde gæster velkommen.
Renoveringen er lavet med tanke på, at kvalitet og luksus går hånd i hånd
med tilgængelighed.
- Der er et væld af gennemtænkte detaljer i renoveringen. Det hele er lavet
så detaljeret og smart, at man ikke opdager, at det også er god tilgængelighed. Eksempelvis er plejesengene pakket ind i en eksklusiv skal, og
toiletterne er de mest moderne og handicapvenlige på dansk jord, ” siger
manager Birthe Stengård Frank.
Ud over den 1000 m² store fællesbygning med lyse og moderne konferencefaciliteter består Dronningens Ferieby af 34 enkelthuse samt 5 dobbelthuse, der alle ligger smukt i skovområde og med gåafstand til den kridhvide
sandstrand, hvor der bl.a. er en tilgængelig badebro.
Læs mere på dronningensferieby.dk
BB
Samarbejdssamtale
Handicapidrættens Videnscenter og Danske Handicaporganisationer (DH)
har indgået en formel samarbejdsaftale med det formål at styrke samarbejdet mellem Videnscentret og DH’s medlemsorganisationer og dermed
styrke udviklingen af viden og praksis inden for bl.a. beskæftigelse, inklusion
og tilgængelighed. Aftalen medfører, at Handicapidrættens Videnscenter
fysisk flytter adresse fra Roskilde til Handicaporganisationernes Hus i Høje
Taastrup. Den fysiske flytning vil styrke muligheden for samarbejde og vil
desuden give DH’s medlemsorganisationer bedre adgang til Videnscentrets
specialbibliotek, der er Nordens største på sit felt.
- Samarbejdet med DH vil betyde, at Videnscentret kan nå en større kreds
af brugere, og at vores viden og erfaringer vil blive bragt i spil i sammenhænge, hvor vi ellers har svært ved at trænge igennem, fortæller centerleder Kristian Jensen og understreger, at samarbejdet ikke vil begrænse
Videnscentrets selvstændighed eller afskære de historiske rødder til Dansk
Handicap Idræts-Forbund.
- Men det vil betyde, at vi får tilført ekstra muskler på f.eks. beskæftigelses-,
social- og undervisningsområdet, som jo er centrale indsatsområder for
både DH og Handicapidrættens Videnscenter.
Handicapidrættens Videnscenters nye adresse bliver fra 1. august 2015
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
BB
Mindre varslingstid til tog
Fra sommer bliver det nemmere for rejsende i kørestol at tage toget.
Sammen med SF og Enhedslisten har regeringen indgået aftale med DSB
for 2015-2024, som bl.a. betyder, at varslingstiden for bestilling af assistance sættes ned fra de nuværende 48 timer til 24 timer. I kontrakten med
DSB står desuden, at varslingstiden skal sættes ned til 12 timer, når det er
“praktisk muligt”. Transportministeriet oplyser, at på længere sigt skal den
sættes yderligere ned for til sidst at ende på en varslingstid på 2 timer i hele
landet. Allerede nu skal varslingstiden på Kystbanen ned på to timer. Læs
mere om aftalen på Transportministeriets hjemmeside: trm.dk
BB
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Annoncér i

magasinet RYK!
Den direkte vej til din målgruppe
RYK!magasin formidler erfaringer, viden og indsigt om
livet som rygmarvsskadet, og læses af personer med
rygmarvsskade samt pårørende, behandlingssteder,
forskningscentre og uddannelsessteder mv.
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