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Mitrofanoff-/Montioperation
Engang var jeg flygtning
H.I.T. & Cross Training
Aases vej til Berlin

ryk.dk

www.volkswagen.dk

Den nye Multivan.
Til dem der vil have det hele.
Med den nye Multivan kan du nå nogle af dine store mål på en endnu mere sikker og komfortabel måde.
De avancerede førerassistentsystemer hjælper dig med at registrere kritiske situationer, allerede inden
de opstår. Hertil tæller bl.a. Multikollisionsbremsen, der aktiveres, når to af hinanden uafhængige
sensorer registrerer en ulykke.
Multivan giver de bedste muligheder for ombygning og specialindretning til både aktive og passive
kørere. Kører du selv, kan du glæde dig over et ukompliceret skift fra kørestol til førersæde eller til den
direkte adgang til rattet i din egen kørestol.
Som passiv kører, kan du nyde ruten fra passagersædet eller i passagerkabinen, som nemt udstyres med
professionelle adgangs- og befæstigelsessystemer. Derudover er der masser af plads til passagerer og
sportsudstyr. Mulighederne for individuelle indretninger er uendelige.
Se mere på www.volkswagen.dk

Multivan før ombygning hos handicap opbyggere afgiftsfri fra kr. 231,118,- inkl. moms. Levering kr. 3.780,inkl. moms (moms udgør kr. 520,-). Brændstof forbrug ved blandet kørsel fra 10,6 – 16,7 km/l.
CO2 udslip 155 – 216 g/km. C
- F
Bilen er vist med ekstraudstyr.
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Kære læser

Du sidder med årets sidste blad. Mange artikler
har fokus på træning og idræt, og det er relevant,
for på årets NoSCoS-konference i Norge havde
man samme fokus, og flere indlæg påpegede vigtigheden af at træne for at modvirke senskader
og livsstilssygdomme. Med julens gode mad er
der endnu mere grund til at tage træning alvorligt. Find også update af de mange idrætsgrene,
rygmarvsskadede er aktive udøvere i.
Vender vi os mod verden omkring os, har den
store flygtningestrøm fra bl.a. Syrien stort fokus.
I 90’erne var det et stort antal af flygtninge
fra Bosnien, der kom til Danmark. Deriblandt
Muamer, der kom til landet sammen med sin far
i 1994. Han blev rygmarvsskadet, efter en granat
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sprang tæt på ham, da han var ude at lege. RYK!
har besøgt ham. RYK! har også været i Roskilde
til Danmarks første skaterarrangement, Street
on Wheels. Verdens tredjebedste kørestolsskater optrådte med tricks, som de modige forsøgte
at lure af, og nogle fik godt styr på det.
Har du ikke styr på blæren? Bliv klogere på, hvad
en Mitrofanoff- eller Montioperation er i to
artikler. Læs også om Forsknings- og sundhedsdagen og om den nordiske NoSCoS-konference,
der blev afholdt i Norge. Øst for Norge ligger Rusland. RYK! bringer en rejserapport fra
Moskva. Tilbage er blot at ønske alle RYK! magasins læsere en dejlig juletid og et godt nytår.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 4 · 2015
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Anvender du katetre og lider af urinvejsinfektioner?
Denne app er til dig, der gerne vil vide mere om RIK i
almindelighed, og hvordan du undgår urinvejsinfektioner i særdeleshed.
Download appen, tag STOP UVI tjekket og få dine
egne personlige anbefalinger til forebyggelse af urinvejsinfektioner. Du finder den gratis app i App Store
og på Google Play.
Wellspect HealthCare
Hummeltoftevej 49 | 2830 Virum

© 2015 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. All rights reserved. 72828-DK-1511

Træt af
UrinVejsInfektioner?

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

P. P. Handicapservice ApS
Vi står bag dig og letter din hverdag...
- Så du kan fokusere på at leve dit liv!
Vi tilbyder administration af din
hjælperordning:
• Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
• Helhedsløsninger
• Ledsagerordninger
• Vikarservice

P.P.
Handicapservice ApS
tlf.: 43 69 28 48
4 4 · 2015 RYK!

www.pphandicapservice.dk

Positive forventninger til mentorprojekt

N

år man får en rygmarvsskade, slår livet en kolbøtte.
Mange af de velkendte vaner i det daglige skal læres
på ny eller håndteres på en helt ny måde. Rent mentalt er det også en stor udfordring at lære at leve med en
rygmarvsskade.

Den ansatte mentorkontakt med rygmarvsskade er den, som
får ansvaret for at koordinere og matche den rigtige mentor
med mentee. Det bliver gjort ud fra, hvilke emner den nytilskadekomne ønsker at tale om. Hver mentors data, såsom
køn, alder, skadesniveau, civile
status, arbejdssituation, interesser og evt. specielle kompetencer, bliver registreret for
at give det bedste grundlag for
matchningen.

Leder

I Danmark har vi som bekendt to rehabiliteringscentre, som
har højt specialiseret personale, der ved, hvad de har med at
gøre. De fleste, der læser denne leder, kender ét af de to steder
indefra og kender til vigtigheden af den intensive rehabilitering,
man kommer igennem her.
Når ens livssituation ændrer sig så markant, som når man får
en rygmarvsskade, skal de fleste genfinde deres identitet som
familiemedlem, kollega, ven, etc. De ansatte specialister på
rehabiliteringscentrene samt ens pårørende kan langt hen ad
vejen være med til at hjælpe med i processen, men i forhold
til at mærke på egen krop, hvordan det er at få en rygmarvsskade, har de en begrænsning. Det kan kun en anden med en
rygmarvsskade gøre troværdigt.

nytteværdien af en mentorordning, kombineret med ansatte
mentorkontakter i Hornbæk og Viborg.
I et enestående samarbejde med både Hornbæk og Viborg har
vi startet et 1-årigt projekt baseret på fondsmidler. På hvert af
de to centre er der ansat to til at være tovholdere. Den ene
er en, som i forvejen er ansat på stedet, og den anden er en
tidligere indlagt. Målet er at dokumentere effekten af ordningen, men også vurdere effekten af at have en person med en
rygmarvsskade ansat som koordinator. Vi tror på, at resultatet
bliver så overbevisende, at hverken regionerne eller sygehusledelserne kan lade det stå overhørigt. Forhåbentlig kan det føre
til en fast, etableret mentorordning.

Før i tiden var der en større kontaktflade mellem de indlagte
og tidligere indlagte, da tidligere indlagte blev indkaldt til
flerdages/-ugers kontrol. Der var tid uden for træningstiderne,
f.eks. om aftenen, til at udveksle erfaringer. Den mulighed er
langt mindre nu om dage, da tidligere indlagte bliver indkaldt
til ambulant kontrol.

I de kommende udgaver af RYK!
magasin vil der være en mentorrubrik, så interesserede kan
følge med i projektets udvikling. Det kan ikke skjules, at vi
personligt har store, positive
forventninger til projektets
resultater for de indlagte i
Viborg og Hornbæk.

I mange af de lande, som Danmark sammenligner sig med, har
de på rehabiliteringscentrene ansatte mentorer, som selv har
en rygmarvsskade. De er ansat til at give deres erfaring i livet
med en rygmarvsskade videre til de nyskadede. Andre sygehusafdelinger med speciale inden for andre kroniske sygdomme
har også i flere år haft succes med lignende mentorordninger.
I Hornbæk har der i et par år eksisteret en mentorordning på frivillig basis, hvor en gruppe af tidligere indlagte har stillet deres
viden og erfaring til rådighed for de nyindlagte. Erfaringerne
herfra har været rigtig gode, og vi er ikke i tvivl om, at det kan
have stor værdi for nytilskadekomne at tale med nogen, der har
levet med deres skade, og som har draget deres egne erfaringer.

Jens Bo Sørensen, medlem af
arbejdsgruppen for mentorordningen, og Mikkel Bundgaard,
næstformand

En mentor er en erfaren person, som
gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud
af sin erfaring og sine kompetencer
for at støtte mentee’ens udvikling
(Wikipedia).

På lang sigt har det altid været RYKs ønske at få etableret permanente mentortilbud i Hornbæk og Viborg, kombineret med
fastansatte mentorkontakter begge steder. Men det kræver
evidens for mentorordningers nytteværdi, og mærkeligt nok
har ingen undersøgt dette. Derfor tager vi nu skridt til at måle

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: Sten Lange • Deadline for nr. 1.2016: 25. januar 2016.
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: Helle Schmidt • tlf. 22 50 07 62 • mail: hcs@ryk.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

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Egmont Højskolen

Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

www.egmont-hs.dk

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

Dropfodmdialock

Dropfodmdialock

Aalborg • Aarhus • Kolding • København • Odense
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Tips Tricks
Pocket Organizer

Med Pocket Organizer fra Normann Copenhagen kan du nu få styr på alle dine sager. Pocket Organizer er en
kærkommen nyhed til opbevaring på væggen, hvor det praktiske kombineres med dekorativt design af Simon
Legald. Hæng den på væggen, på f.eks. badeværelset, i entréen eller køkkenet, og anvend den til opbevaring
af blyanter, magasiner, køkkenredskaber, endda planter og meget mere. Pocket Organizer monteres let på
væggen med et medfølgende glidebeslag, der gør, at den er nem at løfte af igen og rengøre. Tåler opvaskemaskine. Findes i størrelserne 1, 2, 3 og 4. Produceret i polypropylen i følgende farver: hvid, sort og lysegrå
samt i nogle af størrelserne: mørkegrøn, spicy orange, gylden gul. Pris fra 99 til 200 kr.
BB

Dispenser til opvask

Lygter i mørket

Med Bosigns nye Instant Soap Dispenser designet af Harald Hynell er
der hurtig og enkel tilgang til rette mængde sæbe til opvasken eller
rengøringen. Pres opvaskebørsten eller skuresvampen ned på låget, og
der doseres en korrekt mængde sæbe direkte på børsten eller svampen.
Kræver kun en enkelt hånd fri. Det minimerer samtidig forbruget af opvaskemiddel, og man behøver ikke at have en flaske opvaskemiddel stående. Man kan eventuelt tilsætte lidt vand for bedre flow. Påfyldning er
hurtigt og nemt via stor åbning på dispenseren. Instant Soap Dispenser
koster 69 kr. Set på casamille.dk.
BB

Bliv trafiksikker i din kørestol med de svenske Bookmans lygter, der lyser op i mørket
med en afstand af op til 600 meter. Lygten har et funktionelt og minimalistisk design,
som er tilpasset et cykel- eller kørestolsstel, og den er samtidig let at montere. Den
har oversize knap, som er nem at betjene – selv med handsker på – og den er kraftigt
vandskyende. Den har tre lysfunktioner og produceres i farverne rød, gul, hvid og grøn.
Leveres med en for- og baglygte inklusiv batterier. Set hos eventyrsport.dk til 149 kr.
BB
Redaktionen modtager gerne
gode ideér til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk.

Greb til mobilen
HandyCall, som er udviklet af By Lot’s, er et greb til mobiltelefoner,
som gør det nemmere for folk med nedsat håndfunktion at holde
om deres smartphone. Grebet bliver monteret på mobiltelefonens
cover med dobbeltklæbende tape. HandyCall kan monteres på de
fleste smartphones, hvor kameraet ikke sidder uhensigtsmæssigt
i forhold til holderen. Grebet er designet, så det også kan bruges
som bordholder. Fåes i flere farver og koster 199,95 kr. En model,
som kan klappes sammen, er under udvikling. Se mere på bylots.dk.
BB
RYK! 4 · 2015
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Aases vej til Berlin
Berlin Marathon 2015:

Det er blevet til mange ture ud i det nordjyske landskab i øjenhøjde med grøftens blomster og kornet på
markerne.

F

or dem, der har fulgt Aase
Kvolbæk på hendes vej til Berlin
Marathon 2015, har det været
en spændende rejse fra Aases
første spæde U-vendinger i håndcykel,
til hun syv måneder senere gennemførte sit første maraton på 1 time og 39
minutter.
Bag smilet
Den 61-årige Aase fra Aalborg kalder sig
gerne en glad handbiker, og af dem, der
har fulgt hende på Facebook, bliver hun
kaldt sej. Men bag det glade smil gemmer sig også et savn af sønnen Jesper,
som hun mistede i 2013. Jesper led af
cystisk fibrose, og efter et svært forløb
i forbindelse med en lungetransplantation på Rigshospitalet i februar 2013
døde han få måneder senere, blot 29 år
gammel.
- Siden den dag har det været svært
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at holde kampgejsten oppe og finde
meningen med livet.
Sidste år besluttede Aase derfor, at der
skulle ske noget nyt i hendes liv.
- Jeg begyndte at dyrke fitness og
kastede min kærlighed på cykelsporten,
fortæller Aase og fortsætter:
- I en håndcykel er jeg fri … cyklingen er
blevet et vigtigt redskab til at leve med
tabet af Jesper.
Inspirationen
Det var til WheelFit i efteråret 2014, at
Aase, der blev rygmarvsskadet i 1981
efter et fald, fandt sin inspiration til
cykelsporten.
- Jeg kan i den grad anbefale cykelsport
til andre, og det er aldrig for sent at
starte med at træne, fortæller Aase, der
selv har rundet de 60 år.

Aase Kvolbæk fik sin debut som cykelrytter i februar i år. Med ugentlige
opdateringer på Facebook har man kunnet følge 61-årige Aases
bestræbelser og forberedelse frem mod hendes mål blot syv måneder
senere: at deltage i sit første maraton på håndcykel.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Louise Holm Thomsen

- Jeg var startet med at styrketræne
og dyrke WheelFit, og her mødte jeg
Mogens Christiansen, som
fortalte mig, at han planlagde at deltage
i Berlin Marathon 2015 i en liggende
håndcykel, fortæller Aase og fortsætter:
- Efter at have prøvet hans håndcykel
var jeg solgt!
Mogens er siden blevet Aases gode træningsmakker, ikke mindst på de mange
cykelture, som makkerparret har taget
sammen ud i det nordjyske landskab i
øjenhøjde med grøftens blomster og
kornet på markerne.
Lejet cykel
I oktober 2014 besluttede Aase sig
for, at hun også ville deltage i Berlin
Marathon. Det blev starten på et større
projekt med træning, kostomlægning
og cykling – masser af cykling. Men

først skulle håndcyklen vælges.
Aase tog kontakt til
Wolturnus og fik en
god aftale om leje
af en håndcykel,
som blev tilpasset
hende.
- Jeg modtog cyklen
i januar 2015, og
i samme måned
kunne jeg tage på
min første spinningweekend sammen
med Dansk Håndcykelklub.
En håndcykel med liggende kørestilling
er på mange måder en udfordring.
- I starten var det en udfordring at
komme ned i cyklen og op igen. Det er
det ikke længere, men det kræver lidt
teknik, da cyklen er lav.
Og så er der gearet.
- Det er ikke svært at skifte gear, men
det kan være svært at finde ud af, om
det er bedst at køre på stor, mellem
eller lille klinge og højt eller lav gear.
Der er plads til forbedringer på det
punkt, ligesom i svingene, hvor jeg har
en tendens til at bremse for meget i
stedet for at forsætte med at cykle, fortæller Aase og sender mig et skævt smil.
I modvind og op ad bakker
Aase har været målrettet siden sin
beslutning om at deltage i Berlin
Marathon. Men også bevidst om vigtigheden af at bygge kroppen langsomt
op.
- Man sætter sig ikke lige ned i en cykel
og tilbagelægger 40 kilometer!
På Aases program har der derfor stået
ugentlige styrketræningsprogrammer,
pilates i fitnesscenter og WheelFit og
dertil træningssamlinger, deltagelse
på Handbike Spinning Event og ikke
mindst cykling 4-5 gange ugentligt i
det nordjyske landskab sammen med
cykelmakkeren Mogens og kollegaer fra
Håndcykelklubben. I modvind, op ad
bakker og i hård konkurrence med mere
rutinerede ryttere.

Øverst: Opvarmning med kollegaerne, inden der skydes til start til Berlin
Marathon. Privatfoto.
Nederst: DM i handbike på Jyllandsringen,
hvor Aase deltog som eneste kvinde.
Privatfoto.
- I uge 27 deltog jeg også i ’Handicap
idræt for alle’ på Egmont Højskolen
som led i min forberedelse. Det var den
skønneste uge med cykling hver dag, og
minsandten prøvede jeg også at spille
kørestolsrugby. Det var for fedt, fortæller Aase begejstret, der nåede at cykle
230 km på 5 dage.
- ’Drengene’ nåede 260 km, tilføjer Aase
med slet skjult stolthed.
Og indimellem har Aase trænet så
meget, at hun glemte at lægge billeder
op på sin facebookside.
Men så indhentede hun det forsømte
med tekst og billeder, som da hun den
6. september skrev: ”I dag blev det 54
km i modvind, 3 km grusvej (sur smiley),
en punktering og alligevel en skøn tur
(glad smiley)”.
Og nogle gange var opdateringen blot
endnu en kort træningsoversigt: ”I går
RYK! 4 · 2015
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kørte jeg 42 km på 2,19 km/t, i dag 42
km på 1,56 km/t”.
Det sociale og kosten
Aase har været særligt glad for
træningssamlingerne.
- De har været guld værd. De garvede
håndcykelryttere i Dansk Håndcykelklub
har delt ud af staldtips, og de har haft
stor tålmodighed med en ny rytter som
mig, fortæller Aase og fortsætter:
- Det sociale samvær er også uvurderligt. Vi spiser sammen, drikker kaffe og
får snakket cykling, igen og igen.
- I hverdagen har det også været uvurderligt at træne sammen med Mogens.
Det gør det nemt at komme af sted, og
vi har kørt omegnen af Nørresundby
og Svenstrup med dens mange bakker
tynd, fortæller Aase og tilføjer tilfreds:
- Og Mogens’ kone har ofte serviceret
os med lækker frokost.
Og nu hvor vi snakker mad: Kosten
har også spillet en rolle i Aases
forberedelser.
- Jeg spiser sundt og varieret, mest økologisk, og presser selv grøntsagsjuice
på min slowjuicer. Også her er der dog
plads til forbedringer, fortæller Aase og
indrømmer, at hun også har hang til 100
gram bland selv-slik pr. uge.
Aase har planer om at tage kontakt til
en diætist for at korrigere kosten.
- Jeg vil være sikker på, at jeg får protein
nok. Jeg er ikke god til alt for meget kød.
DM først, dernæst Berlin
Inden det berlinske maraton deltog
Aase i sit første DM i paracykling,
der fandt sted på Jyllandsringen i
september.
- Jeg vandt min klasse, WH4 – men det
var heller ikke svært, da der desværre
kun var mig, griner Aase, der blev rost
af ’drengene’ for at stille op.
- Jeg kunne unde mange flere kvinder at
opleve den fornøjelse, det er, at deltage, fortæller Aase om en idræt, der
tæller flest mænd. Dermed en opfor-
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Øverst: Wolturnus har været hoved
sponsor for ”Aases vej til Berlin” og har
støttet med lån af håndcykel samt med
tøj, udstyr og service under hele forløbet.
Til højre: WheelFit handler om at få
pulsen op med skiftende øvelser i højt
tempo, f.eks. boksning og brug af vægte
og bolde.
dring fra Aase til andre danske kvinder.
I Berlin var der til gengæld kvinder.
Blandt dem Aase, der var i fin form
og følte sig klar til sin første maraton
nogen sinde, da hun sammen med de
24 andre danske cykelryttere drog mod
Berlin. Men da dagen oprandt, blev hun
rystende nervøs.
- Det var alt det praktiske lige inden
løbet. Vi boede gudskelov på samme
hotel, og om morgenen var de andre
ryttere helt fantastiske og støttede mig.
- Løbet var til gengæld ikke hårdt, og
stemningen i den tyske hovedstad var
helt ubeskrivelig, fortæller Aase, der er
tilfreds med sit resultat.
Hun havde håbet på 1.45 og nåede i
mål 6 minutter før på tiden 1.39.
Men først og fremmest er Aase glad for,
at hun er nået så langt.
- Jeg gjorde det, og det har været al
tid og træning værd. Det har været et
fantastisk forløb med mange, dejlige
udfordringer på udholdenhed, styrke og
på psykisk at tro på, at jeg er god nok.
Det betyder så meget for mig.
Uvurderlig makker
I dag er træningen blevet en uundværlig
makker for Aase, der kan planlægge sin
cykling, når det passer bedst, fordi hun
ikke er i job. Hjemme har hun kun sin
lille mops, Andrea.
- Jeg nyder at træne i fulde drag.
Selvfølgelig kan der være enkelte dage
med regn og blæst, og hvor det kan
været lidt tungt at komme af sted. Men
de gode træningsdage er der absolut flest af – og hvis jeg ikke har haft

energien fra morgenstunden, ja, så har
jeg fået den, når vi har cyklet. Det slår
aldrig fejl!
- Træningen betyder, at jeg i dag har
en bedre kondition, og at alle mine
småskavanker, lidt ondt her og der, og
smerter i lænden og i skulderen, jamen
de forsvinder efter træning. Træningen
gør også, at jeg kan holde livet ud med
hensyn til mit store savn af Jesper. Hele
livet trænede han aktivt. Derfor er det
til ære for ham, at jeg cykler.
Og Aase kommer også med en
opfordring.
- Jeg kan i den grad anbefale cykelsport,
og det er aldrig for sent at starte med
at træne, fortæller Aase, der selv har
rundet de 60 år.
- Sport kan noget. Jeg har selv sent i
mit liv fundet ud af, hvor godt det er at
bruge sig selv. Jeg vidste det jo egentlig
godt, men dejligt at gøre det.
Aase vil fortsat forbedre sin tid. Men
hun har også sat sig nye mål.
- Jeg vil cykle Berlin Marathon igen
næste år, og så vil jeg også cykle
Hamburg Marathon, slutter Aase og
tilføjer:
- Forhåbentlig på min helt egen
håndcykel.
Find info om håndcykling på Dansk
Håndcykelklubs hjemmeside: handbike.dk. Aase Kvolbæk fortæller også
gerne om sin vej til Berlin Marathon.
Aase kan kontaktes på tlf. 3070 3696.

parasport

Handicapidræt eller

I en artikel i Handicapidræt fra juni bringes en interessant artikel, der reflekterer over brug af ordet ’handicapidræt’.
For nogle er ordet negativ ladet, og det frygtes hos praktikere, der rekrutterer til idræt, at det skræmmer potentielle
idrætsudøvere væk. De peger på det moderne ord ’parasport’, og i nogle idrætsgrene bliver det allerede brugt

Tekst: Birgitte Bjørkman

M

ange nye projekter og arrangementer i Dansk Handicap
Idræts-Forbund (DHIF) vælger
at gå uden om ordene ’handicap’ og
’handicapidræt’. DHIF har erfaret, at
flere og flere mennesker med funktionsnedsættelser ikke ser sig selv som handicappede og ikke bryder sig om disse
betegnelser. Det gælder f.eks. DHIF’s
og DIF’s soldaterprojekt, hvor man
fra start har været meget bevidst om
at tale om skadede soldater frem for
soldater med handicap. Og i forbundets
ungdomssatsninger Unge Atleter I Front
og Paralympic Day undgår man også at
bruge begrebet handicapidræt og har
f.eks. valgt at bruge det mere moderne
ord parasport, som matcher det internationale Paralympics. For dem handler
det om at sælge idrætsmulighederne til
de unge bedst muligt, og hvis de unge
ikke kan identificere sig med begrebet
’handicap’ så må man gå nye veje.
Handicap er stigmatiserende
Til Handicapidræt fortæller Ph.d. i
historie René Ruby, at han ikke mener
det er så underligt, at ord som handicap
og handicapidræt synes at nærme sig
deres udløbsdato. Han siger bl.a.: ”Folk
synes, at et begreb som “handicappet”
er stigmatiserende. Folk har en masse
negative forventninger til det at have
handicap …” René Ruby påpeger, at set
fra en historisk betragtning bliver begreberne efter 20-30 år så negativt ladede,
at de bliver skiftet ud.
Og det er nok det, der er ved at
ske. Begrebet ’handicap’ er i mange

sammenhænge stigmatiserende og
behængt med fordomme.
Svenskerne går forud
På den anden side af Øresund har det
svenske handicapidrætsforbund over
sommeren skiftet navn fra “Svenska
Handikappidrottsförbundet” til det
mere tidssvarende “Svenska Parasport
Förbundet”.
Navneskiftet er et resultat af en toårig
proces i det svenske forbund og hænger
ifølge sportschef Hans Säfström sammen med den generelle samfundsudvikling. Han siger til Handicapidræt: ”I
samfundet i øvrigt søger man at undgå
ordet handicap, og i stedet tale om personer med funktionsnedsættelser, fordi
man ønsker at sætte personen foran
handicappet.
Den svenske sportschef påpeger endvidere, at IPC (den Internationale
Paralympiske Komite) anbefaler, at man
bruger ordet parasport som dækkende
for idræt for mennesker med funktionsnedsættelser. ”Og jo mere vi bruger
begrebet og taler om f.eks. parabordtennis og paracykling, jo mere kendt
bliver det med tiden også i den almene
befolkning. Så vores holdning ligger i
forlængelse af IPC’s”.
God klang
Om Dansk Handicap-Idrætsforbund
vil følge sit svenske søsterforbund
er endnu uvist, men ifølge artiklen i
Handicapidræt er DHIF’s næstformand,
John Petersson positiv over for tanken.
Han siger bl.a.: ”Jeg kunne godt fore-

stille mig en navneændring … at tale om
parasport ligger naturligt i forlængelse
af Paralympics, og ordet virker mere
moderne end handicapidræt eller sport
for mennesker med handicap”.
John Petersson peger på, at man ser
flere og flere internationale paraidrætter lagt ind under de store, almene
idrætsforbund og nævner bl.a. at “badminton for people with a disability” får
en langt bedre klang med ordet “badminton para-division”.
Med artiklen i Handicapidræt er der
taget hul på en spændende debat om
navneskift i DHIF. Så hvem ved. Måske
hedder Dansk Handicap Idrætsforbund
snart “Parasport Danmark” eller “Dansk
Parasport Forbund”.
Måske skal Dansk Handicap Forbund
gribe bolden? Dansk Handicap Forbund
skiftede navn fra Landsforeningen af
Vanføreforeningen, men det var i 1988,
så måske …
Det er en interessant refleksion. Hvis
man skal tro Ph.d. i historie René Ruby
bliver begreberne med tiden negativt
ladede, og efter 20-30 år er det tid til at
finde et ord eller begreb, der er mere
tidssvarende.
Det er til gengæld ikke mere end
snart otte år siden, at Danske
Handicaporganisationer hed De
Samvirkende Invalideorganisationer, så
det er nok for tidligt at her snakke om
navneforandring.
Men nu er bolden givet videre.
RYK! 4 · 2015
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Street on Wheels
Danmarks første skaterarrangement:

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Sten Lange

De modige, der havde tilmeldt sig
Street on Wheels, der fandt sted
i september, fik mulighed for at
prøve kræfter med kørestolsskate
sammen med nogle af verdens
bedste kørestolsskatere på banerne
i Roskilde Skatepark.

I

en rå nedlagt fabrikshal med
graffiti – nærmest lidt berlineragtig – afholdes Danmarks første
kørestols-skate-arrangement. De
modige, der har tilmeldt sig, får
mulighed for at prøve kræfter sammen
med nogle af verdens bedste kørestolsskatere på de indendørs og udendørs
baner i Roskildes skaterpark Hal 12.
Verdens tredjebedste
David Lebuser er ekstremkørestolsatlet
og er den første professionelle kørestolsskater i Tyskland. Han har taget
turen fra Dortmund til Roskilde for at
demonstrere sin skaterkunst. Han er
verdens tredjebedste. Titlen fik han ved
det uofficielle VM i kørestolsskate, der
blev afholdt i Dallas i Texas i år, og det
er både spændende og underholdende
at se, hvad han kan i en kørestol. En ikke
helt almindelig kørestol, skal det tilføjes,
for stolen har rigtig god affjedring og
meget andet gear, der gør David i stand
til f.eks. at køre ned ad et gelænder.
Med til udstyret hører hjelm, handsker,
knæ- og albuebeskyttere. Der skal gode
nerver til, og man skal heller ikke være
bange for at falde. Det gør David mange
gange i hallen i Roskilde i sit forsøg på
at køre ned ad gelænderet i fuld fart. Til
sidst lykkes det, og han får stor applaus
fra publikum.
Spin, hop, grinds og wheelies
Bo Ejstrup, der er daglig leder af Hal
12, kommenterer de mange tricks,
som David og de to øvrige skatere fra
Tyskland giver opvisning i: spin, hop,
grinds og wheelies. Tricks er f.eks., når
det lykkes at spinde på en kurve, køre
på et enkelt drivhjul eller hoppe fra
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Deltagerne bliver instrueret af David Lebuser (til
venstre), inden der tages afsæt fra rampen.
højder og lande på alle fire hjul igen
på banen. Fra mikrofonen lyder videre:
“Corner, line, run, super nice …”.
De modige
Og så er der de modige, der er mødt op
til Street on Wheels for at lære et par
skatertricks under kyndig vejledning af
de tyske gæster.
- Det er sjovt – og lidt skræmmende.
Det er første gang, at Claus Mejlby
udfordrer sig selv med kørestolsskating.
Men ikke sidste, fortæller han og laver
et spin på den skrånende indendørs
bane.
Udenfor finder jeg et andet hold
modige landsmænd. Blandt dem
Helena, som falder et par gange. Måske
fordi hun er modigere end de fleste,
eller måske fordi hun allerede har prøvetestet det i foråret.
- I dag er jeg ikke så forsigtig. Nu tør jeg!
Som alle de andre er Helena udstyret
med hjelm og har fået et par knæbeskyttere på.
- Det giver alligevel nogle knubs, men
det er slet ikke så farligt, og det er det
hele værd, bedyrer Helena og gør sig
klar til en tur mere ned ad den stejle
skaterrampe.

Hurtigt lært
Man skal have lyst og mod til at skate,
og måske skal man også være lidt
hardcore, men det forbavser mig, hvor
hurtigt det lykkes for Claus, Helena og
alle de andre at tage afsæt fra toppen
og i fuld fart rulle ned ad den stejle
rampe og lave et elegant spind på den
modsatte rampe. Her kan en gammel
cirkushest også lære et par tricks, tænker jeg stille, og mon ikke også nogle af
dagens tricks kan bruges til færdighedstræning på Klinik for Rygmarvsskader.
Det spørger jeg fysioterapeut Henrik
Hagen Poder om, som er her for at give
en håndsrækning på banerne.
- Jo, vi kan godt hente nogle fif til vores
teknikker i kørestolstræning.
Det bekræftes også af de fremmødte.
Måske skal RYK sende en opfordring til projektgruppen bag det nye
Neurorehabiliteringshus, at der bliver
etableret en miniskatebane.
Det var et flot arrangement, og det
fortjener bestemt en gentagelse.

J

eg når også at udveksle et par ord
med David Lebuser, som er glad
for invitationen til det danske
Street on Wheels-arrangement.
- Jeg kommer gerne til Danmark igen.
Det er spændende at møde andre med
interesse for skating, og jeg vil gerne
være med til at udbrede kendskabet, så
flere får lyst til kaste sig over kørestolsskating, fortæller David, der blev rygmarvsskadet i 2008 efter et fald fra et
gelænder, som han ville glide ned ad.
Det har dog ikke skræmt ham fra at
vove nye udfordringer. Allerede mens
David lå på hospitalet, viste en ven
ham en YouTube-video med Aaron
Fotheringham, der udfører et backflip i
kørestol. Det var inspiration nok. Siden
har David været ekstremkørestolsatlet og har også startet workshops for
andre, der har lyst til at udfordre deres
færdigheder på fire hjul.

For David Lebuser, der er verdens tredjebedste i
kørestolsskating, er det en livsstil.
- Min største motivation er at lære nye tricks, udfordre
nye skaterparker og møde nye udfordringer. Jeg elsker,
når det lykkes!

Udstyr og affjedring
Det har krævet megen træning at nå
dertil, hvor David er i dag. Men uden
det rette udstyr og en særligt robust og
affjedret kørestol, vil man ikke kunne
gøre det, som David viser i hallen denne
eftermiddag. Affjedringen gør David
i stand til at udføre de samme tricks
som skateboardere og BMX-kørere, da

Tysk skaterkunst
Professionel skater til Danmark:

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Sten Lange

affjedringen dæmper hans landinger på
banen.
Men mindre kan gøre det. David påpeger, at skatingtricks også er nyttige for
aktive kørestolsbrugere. Det handler
om at komme ud af komfortzonen og
erfare, at man kan mere, end man tror.
- Når man tør udfordre sig selv i stolen,
gør det én mere tryg i hverdagen.
Nedbryder stereotyper
Det er tid til at spørge, om kørestolsskating ikke kan være farligt:
- Jo, måske, men det er det, der gør det
sjovt, fortæller David, der i 2008 ikke
havde forestillet sig, at skating var en
mulighed i kørestol.
Det har mange ejere af skateparker

også svært ved, fortæller David, der
ofte oplever, at de ikke tillader kørestolsbrugere at benytte parkerne, og at
ramper og baner derfor heller ikke er
tilgængelige.

Skating er en livsstil for tyske David
Lebuser.

- Her i Roskilde er tilgængeligheden flot.
Helt klart blandt top-10, fortæller David
og nævner Hamborg, som er en af de
bedste skateparker i Europa.
- Jeg håber, at der kommer flere til, så vi
kan lave stævner i Europa. Når vi færdes i skateparkerne blandt skateboard,
løbehjul, inline og BMX, er vi også med
til at nedbryde stereotyper og ændre
holdninger til kørestolsbrugere.
For David er skating meget mere end en
sport.
- WCMX (wheelchair motocross, red.)
er en livsstil. Det betyder frihed. Min
største motivation er at lære nye tricks,
udfordre nye skateparker og møde nye
udfordringer. Jeg elsker, når det lykkes!
RYK! 4 · 2015
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Engang var

Muamer er lønkonsulent
i Hvidovre Kommune og
tager aktivt del i det danske samfund. Derfor har
han svært ved at forstå,
at hans etniske baggrund
kan give anledning til
kommentarer. Særligt nu,
hvor flygtningedebatten
raser i medierne, oplever
Muamer en mere hård
tone og at blive sat i bås.
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jeg flygtning

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Ulrik Jantzen

Det var en rygmarvsskade, der førte 10-årige Muamer Sultic og hans far fra
Bosnien til Danmark i 1994. I dag er han 31 og har familie, job og er idrætsaktiv.

I

april 1992 startede krigen i Bosnien.
Den varede over 3 år, kostede over
100.000 menneskeliv og sendte
flere end 2 mio. mennesker på flugt
fra dens ødelæggelser. Det smukke og
bjergrige Bosnien havde kort forinden
erklæret sin selvstændighed fra et
Jugoslavien, der var ved at gå i opløsning. Men Bosnien var et etnisk sammensat land, og det resulterede i en
grusom kamp mellem de etniske grupper. Frygtelige og systematiske overgreb
blev en del af hverdagen for befolkningen, der led voldsomt under krigen.
En granatsplint i rygmarven
Muamer Sultic var blot 9 år og boede
sammen med sine forældre og 4
søskende i byen Konjic, der ligger
knap 60 km sydvest fra hovedstaden
Sarajevo. En dag i maj 1993, hvor
Muamer legede ved familiens hus,
eksploderede en mortérgranat tæt på
ham. Han blev ramt af en metalsplint,
der gjorde ødelæggende skade på hans
rygmarv, svarende til 4. brysthvirvel.
I 2 uger lå Muamer på et lokalt sygehus
i byen Tarcin. Uden faglig ekspertise
og tilstrækkelige forsyninger kunne
hospitalet ikke fjerne splinten, og de
kunne ikke give Muamer den nødvendige pleje. Han fik store liggesår på
ryggen, og familien var fortvivlet. For
det var heller ikke sikkert at transportere Muamer til det større sygehus i
Sarajevo, fordi der bl.a. var serbiske
kontrolposter på vejen dertil.
En skræmmende oplevelse
En dansk oberst i FN’s fredsbevarende
styrker kom familien til undsætning
og iværksatte en beskyttet transport.
Muamer husker den dag i svage glimt
– lidt som i en film på TV, fortæller han
mig.
- Jeg sad i en bil i en konvoj, der var
under beskyttelse af FN. Mine forældre

måtte ikke komme med. Det var for farligt, og jeg husker, at vi undervejs blev
stoppet af 2-3 serbiske soldater med
fuldskæg og gevær.
En skræmmende oplevelse for en lille
dreng, der i de kommende måneder var
indlagt blandt fremmede mennesker
uden anden kontakt til sine forældre
end via en radiosender.
- Jeg er den danske oberst dybt taknemmelig. Han kom og besøgte mig
og havde gaver, slik og legetøjsbiler
med. Jeg var den eneste patient på
sygehuset, der altid havde rent sengetøj, og som kunne dele slik ud,
fortæller Muamer, der hurtig blev
populær blandt personalet og de andre
patienter.
Muamer lå halvandet år på sygehuset,
mens krigen rasede. Granatsplinten
var for længst fjernet, og personalet
forsøgte, så godt de kunne, at give
Muamer den nødvendige optræning, så
han kunne lære at klare sig i en kørestol. Men muligheder for hjælpemidler
og rehabilitering var sparsomme, og
det var heller ikke sikkert for Muamer
at komme hjem igen. Hans forældre var
også i fare, når de besøgte deres søn på
hospitalet i Sarajevo.
- Jeg husker, at min mor en dag blev
beskudt på vej til et besøg, fortæller
Muamer om en tid i sin barndom, der
var grusom og vækker mange grimme
minder.
Til Danmark
Med bl.a. oberstens støtte kom
Muamer og hans far til Danmark i 1994.
De måtte efterlade Muamers mor og 4
søskende i Konjic. Det blev starten på
et nyt og anderledes liv i Danmark langt
fra familien og et land, der var i krig.
Uden at kunne det danske sprog, i et liv
på flere asylcentre og med savnet af sin
moder og sine søskende måtte Muamer
sammen med sin far lære at begå sig i

et nyt land med en anden kultur. Men
det var også en hverdag uden lyden af
sirener og granater.
Muamer kom efter et kort ophold
på Rigshospitalet til Klinik for
Rygmarvsskader i Hornbæk, hvor han
var indlagt i 6 måneder. Han var 11 år
og husker, at det var en god og tryg tid.
- Jeg skulle i gang med en hel masse:
genoptræne, svømme, lære dansk og
alt det, man foretager sig, når man er
indlagt på Hornbæk. Og personalet og
de andre patienter var enormt søde og
hjælpsomme. Det fik mig til at glemme
krigen for en stund, mindes Muamer,
der i dag kan finde på at køre en tur til
Hornbæk om sommeren sammen med
sin kone og lille søn.
- Så går vi en tur på havnen, køber en
is, og naturligvis stikker vi lige hovedet
ind på hospitalet … Det får mange, fine
minder frem i mig.
Det danske sprog
Mens de boede på asylcenter, blev
Muamer knyttet til en klasse på en
folkeskole i Allerød.
- Det var svært. Jeg kunne kun få ord
på dansk, og min far kunne ikke hjælpe
mig.
Kørestolen var et mindre problem,
husker Muamer:
- Skolen var handicapvenlig, på nær når
jeg skulle have sløjd. Så var min far nødt
til at komme, fordi jeg skulle ned ad
15-20 trappetrin, og han blev på skolen
for at hjælpe mig med at komme op
igen.
Men som andre børn fik Muamer hurtigt lært det nye sprog. I 1996 kom hans
mor til Danmark, året efter fik de permanent opholdstilladelse, og Muamer
og hans forældre flyttede ind i en lejlighed på Vermundsgade på Østerbro. Da
var Muamer 14 år, talte godt dansk og
klarede sig godt i folkeskolen.
- I klassen havde jeg primært danske
RYK! 4 · 2015
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Øverst: Muamer deltog i sommers i
kampagnen #EngangVarJegFlygtning.
Kampagnen havde fokus på nydanskernes rolle i det danske samfund.
Nederst: Muamer sammen med sin kone
Emina og deres 2-årige søn Sami.
(Privatfotos).

venner, og hjemme havde jeg venner fra
Bosnien, fortæller Muamer, der lærte at
begå sig med sin fightervilje.
- Jeg har altid kæmpet for de ting, jeg
gerne ville opnå. Det har jeg fra min
far, som altid var der for mig, fortæller
Muamer, der mindes, hvordan hans
far måtte bære rundt på ham, da de
en periode boede på Røde Kors Center
Helsingør, der var fuldt af trapper.
Savn af søskende
I 1998 blev hans lillesøster familiesammenført og kom til Danmark. Da havde
Muamer ikke set hende i 5 år. Hans 4
ældre søstre var i mellemtiden fyldt
18 år og måtte blive i Bosnien, hvor de
stadig bor. Dem så Muamer først efter
8 år, da han sammen med sine forældre
besøgte dem i Bosnien. Da var han ikke
længere den 10-årige lillebror men var
en voksen bror, der var vokset op med
et nyt sprog og en ny kultur. Det var
svært, husker Muamer.
- Min far havde et stort håb om, at jeg
kom til at gå igen. Og så håbede han, at
hele familien ville blive samlet igen. Det
gjorde ondt på ham, at det ikke skete,
erindrer Muamer, der mistede sin far i
2013.
Muligheder i Danmark
Den nu 31-årige Muamer er ikke i
tvivl om, at det ville have været svært
at klare sig med en rygmarvsskade i
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Bosnien under og efter krigen.
- Der var ringe mulighed for adgang
til behandling, hjælpemidler, sportsaktiviteter og uddannelse, og man så
meget anderledes på mennesker med
handicap, fortæller Muamer, der efter
folkeskolen begyndte på Handelsskolens
Grundforløb.
- Jeg var så heldig, at jeg fik en kontorelevplads hos Hvidovre Kommune,
fortæller Muamer, der efter endt
uddannelse i 2007 blev fastansat og
i dag fortsat arbejder som lønkonsulent i Personale og Løn ved Hvidovre
Kommune.
Muamer startede på fuld tid, men det
blev for hårdt et par år efter, og i dag
arbejder han 5 timer dagligt.
- De 2 timer mindre betyder enormt
meget. Det giver mig overskud til at
passe min genoptræning, spille basket
og til at være sammen med min lille
familie. Det fungerer godt, for jeg vil
rigtig gerne blive på arbejdsmarkedet i
mange år endnu.
Sport som motivation
Sport er vigtigt for Muamer. Det har det
altid været. I 1996 blev han tilknyttet
en lokal handicapidrætsklub, mens han
boede på asylcenter i Allerød. Muamer
spillede bordtennis.
Da de blev flyttet til et asylcenter i
København, begyndte han at spille
basketball, men holdet bestod af ældre
spillere.
- De var gamle for mig, griner Muamer,
der endnu blot var en ung teenager.
Han vendte tilbage til bordtennis lidt
efter og vandt flere danmarksmesterskaber, kom på handicaplandsholdet
og deltog ved EM 3 gange. Muamer
har også i en kort årrække spillet kørestolsrugby, efter at han stoppede sin
bordtenniskarriere i 2009. I dag dyrker
han igen kørestolsbasket. I mellemtiden er holdet blevet yngre, og han selv
blevet ældre, og han befinder sig godt
i Copenhagen Thunderwheels, hvor
tempoet er højt, ambitionerne høje og
spillet til tider hårdt.
- Det er en kæmpe motivationsfaktor –
det passer til mit Balkan-temperament,
griner Muamer, der spiller 2-3 gange

om ugen og ud over det lægger vejen
forbi PTU, hvor han træner 2 gange
ugentligt.
- Jeg er et kæmpe konkurrencemenneske, men samværet betyder også noget.
En hverdag som alle andre
Muamers hverdag i dag adskiller sig ikke
fra mange andres. Han har job, træner,
dyrker idræt og elsker samværet med sin
kone Emina og deres 2-årige søn Sami.
- Jeg er et kæmpe familiemenneske, og
så vil jeg gerne være en aktiv del af det
danske samfund, fortæller Muamer, der
har svært ved at forstå, at hans baggrund som bosnisk muslim indimellem
kan give anledning til kommentarer.
Særligt nu, hvor flygtningedebatten
raser i medierne, oplever Muamer en
mere hård tone og at blive sat i bås.
- Men jeg oplever også, at der er behov
for mig. På mit arbejde får jeg ros, og de
er glade for mig som kollega, fortæller
Muamer og tilføjer:
- Og jeg oplever ikke, at min kørestol
gør en forskel.
Muamer er glad for, at han fik muligheden for at vokse op i Danmark.
- Der er mange, jeg kan takke for, at jeg
overlevede. Jeg fik en ekstra chance,
fortæller Muamer og bliver lidt stille.
- Hvis der er noget, jeg i dag kunne
ønske anderledes, var det, at min far
havde levet længere og havde nået at
se min søn blive født. Den glæde ville
jeg gerne have givet ham, for min far
forlod familien for at give mig en fremtid i Danmark, slutter Muamer.

FAKTA

I 1992 vedtog Danmark en lov om
midlertidig beskyttelse af flygtninge
fra det tidligere Jugoslavien. Som
mange andre lande troede Danmark,
at krigen i Bosnien ville være kortvarig, og at flygtningene derefter skulle
tilbage til Bosnien. Men krigen trak i
langdrag, og størstedelen af de mange
flygtninge fik permanent opholdstilladelse i Danmark. I alt åbnede Danmark
dørene for 20.000 bosniske flygtninge
i de år krigen varede, og i dag bor
omkring 17.000 bosniere i Danmark.
De unge bosniere er én af de mest
velintegrerede flygtningegrupper i
Danmark. Familiers prioritering af
uddannelse har bl.a. været afgørende
for den vellykkede integration.

I

IDRÆT
Gode potentialer

Ved VM i para-atletik i Doha, Qatar, i slutningen af oktober deltog
Danmark med syv deltagere. De tre var atleter med rygmarvsskade.
Tekst: Birgitte Bjørkman

D

et er hidtil det største danske
para-atletiklandshold, som
Danmark har sendt af sted.
Danmark stillede med syv atleter, og det
var klart målsætningen for det danske
landshold inden afrejsen at hente et par
medaljer og finalepladser med hjem fra
verdensmesterskaberne i para-atletik.
Og ikke mindst skulle der kæmpes for
kvalifikation til de Paralympiske Lege i
Rio næste år.
Klasser
Atleterne er delt op i klasser efter deres
funktionsnedsættelse. De konkurrerer
i de klassiske atletikdiscipliner. I de siddende discipliner deltog tre atleter med
rygmarvsskade: Ebbe Blickfelt, Ture
Lund og Frida Jersø.
Kørestolsrace
32-årige Ebbe Blichfeldt fra Esbjerg, der
til daglig bor i Sursee i Schweiz, deltog i
klasse T54 i 1.500 m og 5.000 m i kørestolsrace. Ebbe træner til daglig med
en af verdens bedste kørestolsracere,
Marcel Hug, som er indehaver af verdensrekorden på 5.000 meter. I sit indledende heat på 5.000 meter blev Ebbe
nummer seks med tiden 11:26.77. Det
rakte desværre ikke til en finaleplads.
Ved 1.500 meter blev Ebbe involveret i
sammenstød og styrt og med omkørsel
af heatet. Det blev kun til en 17.-plads
for danskeren ud af 30 startende.
Diskos og kuglestød
Fra Frederiksberg IF i København deltog

18-årige Frida Jersø i klasse F55 i diskos
og kuglestød. Hun fik en flot ottendeplads i kuglestød i klasse F55 med et
stød på 5,85 m. Det gav hende en velfortjent finaleplads. I diskoskast fik hun
i klasse F55 en placering på en 14.-plads
med et kast på 14,51 m.

Spyd og diskos
43-årige Ture Lund, Helsingør IF, var
mesterskabsdebutant og leverede over
forventning. Han deltog i klasse T56,
spyd og diskos. Han lavede en flot personlig rekord i diskoskast med et kast på
32,27 m, der gav en tiendeplads af de
14 startende. Han satte også ny personlig rekord med 28,60 m i spydkast,
hvilket rakte til en 16.-plads.
Gode potentialer
De tre vendte ikke med hjem med
medajler, med cheflandstræner Joachim
Lund er godt tilfreds med de tre atleters
præstationer.
- De gjorde det rigtig godt. Ebbe har
kørt sin bedste sæson indtil nu. Ture er
debutant, og Frida endnu meget ung, så
der er gode potentialer.
Joachim Lund kan ikke spå om de tres
muligheder for det kommende PL i Rio
næste år.
- Det er for tidligt. Vi har endnu et EM
i juni næste år, som er sidste optagelseskriterier. Derefter skal vi fordele de
tildelte kvotepladser. Og det er lidt af et
puslespil.
Danmark vendte dog hjem med medal-

Frida Jersø (foto: Tom Jersø) og Ebbe
Blichfeldt (privatfoto) var blandt deltagerne ved VM i para-atletik i Qatar i
oktober.
jer. Blandt de øvrige deltagere i VM i
atletik var vindere af både bronze- og
sølvmedaljer.
Se hele programmet på mesterskabets
hjemmeside paralympic.org/doha-2015.

PL i Rio

Olympisk Klub Danmark

Knap 50 danske atleter kæmper i øjeblikket om de eftertragtede billetter til de Paralympiske Lege i Rio den 7. september 2016. I følgende ni
idrætsgrene bliver der kæmpet: atletik, bordtennis, cykling, kørestolsrugby, ridning, skydning, svømning, kajak og kørestolstennis. Kampen
om de paralympiske kvotepladser er stadig åben for de danske ryttere i
paracykling, der forsøger at hente flere kvalifikationspoint hjem i resten
af 2015. Følg atleternes vej mod PL i Rio på facebook.com/danmarktilpl
og instagram.com/danmarktilplb

Der blev skrevet historie på Olympisk Klub
Danmarks generalforsamling i foråret. Med fuld
opbakning blev det besluttet, at paralympiske
atleter samt non-athletes (teamledere, trænere,
fysioterapeuter, coaches mv.), der har været
akkrediteret og været en del af det Paralympiske
hold, nu kan optages i Olympisk Klub Danmark.
BB
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Rugby tæt på mål

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: DHIF

Jesper Krüger i semifinalen mod Sverige.
kørestolsrugbys historie. Den første
kom, da det danske hold vandt sølv ved
EM i 2013 – en plads, det desværre ikke
lykkedes at forsvare ved dette års EM.

Selv om det ikke lykkedes at få en af de eftertragtede billetter til Rio ved EM i Finland,
er Danmark stadig med i kampen om en plads ved de Paralympiske Lege i Rio. Til
foråret spilles den afgørende kvalifikationsturnering.

D

et danske landshold i kørestolsrugby formåede at hive sig selv
op efter et dramatisk nederlag
i EM-semifinalen i Finland i september,
hvor de spillede en vanvittigt nervepirrende kamp mod Sverige med to gange
forlænget spilletid, der desværre endte
med en svensk sejr over Danmark i de
sidste sekunder. En kamp, hvor en plads
i Rio også var på spil. Derfor var der

stor skuffelse blandt de danske spillere,
og det krævede alle mand at løfte sig
igen til morgendagens bronzekamp.
Men danskerne gjorde det og viste, at
de var professionelle og klar til at gøre
arbejdet ordentligt færdigt. Med 56-48
over Tyskland kunne det danske landshold tage en fortjent bronzemedalje
med hjem. Bronzemedaljen er blot den
anden internationale medalje i dansk

Målrettet tennis

Niveauet i dansk kørestolstennis er
højnet de seneste år, og det kunne ses
ved årets DM i kørestolstennis,

D

M i kørestolstennis blev afsluttet
med en flot finaledag i august
med spændende og jævnbyrdige
kampe i Allerød Tennisklub.
Hos herrerne stod Thomas Pedersen
fra KB og Christoffer Holmer fra TCO
over for hinanden. Christoffer Holmer
er mangedobbelt Danmarksmester,
mens Thomas Pedersen blot har spillet et par år. Det blev en tæt kamp,
hvor Christoffer reddede titlen hjem på
målstregen.
Damernes finale blev afgjort mellem
de to klubkammerater fra KB Malene
Olesen og Louise Willerslev-Olsen.
Efter en flot kamp blev det Louise, der
lukkede kampen og løb med mester-
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Selv om Danmark ikke fik én af de to
billetter til de Paralympiske Lege i Rio
i 2016, der var på spil ved EM, er det
stadig holdets klare målsætning at kvalificere sig – og heldigvis er der stadig
mulighed for det.
Landstræner Torben Nygaard er tilfreds
med indsatsen ved EM:
– PL i Rio er stadigvæk målet, og det er
stadig en realistisk målsætning, at vi for
første gang nogensinde vil få et dansk
kørestolsrugbylandshold.
Ambitionsniveauet på det danske landshold er højt. Og det bliver der brug for,
for til foråret skal de spille en kvalifikationsturnering, hvor de sidste to pladser
fordeles blandt de hold fra alle kontinenter, der endnu ikke har kvalificeret
sig. Må det lykkes det danske landshold
at kvalificere sig til de Paralympiske
Lege i Rio.
Det danske landshold kan følges her:
facebook.com/Wheelchairrugbydenmark

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Dansk Tennis Forbund

skabet. Sammen tog de dog sejren i
damedouble.
- Vi spillede en rigtig god kamp, fortæller 40-årige Malene Olesen.
Siden de to kvinder skiftede klub for
lidt over to år siden og i dag spiller i
Kjøbenhavns Boldklub, hvor de også har
fået en dygtig træner, er træningen blevet meget mere intensiv og målrettet.
Malene træner tre gange ugentligt på
bane, både med andre kørestolsbrugere
og gående. Derudover håndcykler hun.
- Mit spil har udviklet sig meget, men
det kræver også megen træning, og jeg
er ofte afsted til kampe og turneringer i
udlandet.
Frem til maj skal Malene bl.a. til
Sverige, Schweiz, Prag, England og
Italien. Sammen med Louise håber
Malene Olesen kæmper hårdt for at få
et Wildcard til PL i Rio i 2016.

Malene, at de to kvinder kan få et
Wildcard, så de kan komme afsted til PL
i Rio i 2016.
- Det ville være en fantastisk oplevelse.
Se mere på koerestolstennis.dk

DM i paracykling
Hele den danske elite i paracykling var
samlet til det største DM-arrangement
til dato i Danmark. 41 ryttere i 14
klasser deltog i både enkeltstart og
landevejsløb på Jyllandsringen på en flot
søndag i september.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Privat

E

n god blanding af nuværende
og tidligere stjerner i paracykling deltog i det første officielle
Forbundsmesterskab i paracykling
– handicapidrættens pendant til DM
– som fandt sted på Jyllandsringen i
Silkeborg på en solrig og blæsende
søndag i september. I alt 41 ryttere stillede op til start i såvel enkeltstart som
linjeløb. Forinden var 19 nye pararyttere blevet klassificeret, og ved start af
mesterskabet stillede de 41 ryttere op i
14 forskellige klasser.
Vindere
I håndcykelklassen H4 var der stor
konkurrence mellem Danmarks bedste kort, landsholdrytterne Kim Klüver

Curling

Christiansen, Michael Jørgensen og
Leck Lo-Eriksen, der stillede op i såvel
enkeltstart og linjeløb. I enkeltstarten
var Kim Klüver Christiansen klart stærkest, hvorimod han i linjeløbet fik større
konkurrence af sine medryttere. Flere
forsøg fra Kim Klüver under den en time
lange rute lykkedes ikke, men i slutfasen trak han fra og vandt klart over de
to øvrige stærke danske kort: Michael
Jørgensen og Leck Lo-Eriksen.
I H3-klassen blev en anden landsholdsrytter, Michael Jensen, en klar vinder i
begge afdelinger.

klasserne. Aase Kvolbæk var blandt de
nye ryttere, der skulle kvalificeres.

Kvindelig deltagelse
På Jyllandsringen så man for første gang
i flere år kvindelige ryttere i nogle af

Mesterskabet blev gennemført af Dansk Han
dicap Idræts-Forbund og Dansk Håndcykelklub
i samarbejde med Danmarks Cykle Union.

Ingen kvalificering til Danmark
Trods en sidsteplads ved stævnet
blev det Tårnby CK, som repræ
senterede Danmark ved VM-kvali
fikationsturneringen i Lohja i Finland
i november. Det skyldtes, at Esbjergs
damespiller var skadet (der skal være en
dame på holdet).
Det danske landsholds klare mål var
at blive kvalificeret til VM i Lucerne i
Schweiz i februar 2016. Det lykkedes
desværre ikke.
- Vi havde en god turnering, som vi kun

kan være tilfredse med, også fordi vi
stillede med et hold, hvor tre af spillerne var nye, fortæller holdkaptajn
Kenneth Ørbæk og fortsætter stolt:
- Med et enkelt mål bagud, var Danmark
endog tæt på at slå Korea, som blev nr.
2 i turneringen.
Norge vandt guldet. Danmark fik en
8.-plads ud af de 15 deltagende lande.

Ny dansk landstræner
Fremtiden ser lys ud for det danske
paracykelhold. Ved mesterskabet fik
holdet officielt ny landstræner, som er
Jesper Hvalsøe, der var løbsleder på
Jyllandsringen. Med ham ved landstrænerroret og den brede skare af nye
ryttere går holdet et spændende løbsår
i møde. Der skal fortsat rekrutteres nye
ryttere, og der lægges op til et tættere
samarbejde med Dansk Cykle Union.

Danmark fik en 8.-plads ved VM-kvalifi
kationsturneringen i Finland.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Privat

T

årnby Curlinghal dannede i
september for 9. gang rammen
om det årlige, internationale
curlingstævne for kørestolsbrugere.
Traditionen tro deltog flere af de allerbedste europæiske spillere, bl.a. de
russiske verdensmestre.
5-5 i dansk opgør
Danmark stillede med to hold – Esbjerg
CC og Tårnby CK. Esbjerg spillede bedst
af de to danske hold og slog undervejs
de russiske verdensmestre med cifrene
8-2, hvilket var lidt af en sensation.
Det rent danske opgør endte for øvrigt
5-5, noget spillerne i Tårnby CK havde
brug for med deres bundplacering i
stævnet.

Er man interesseret i curling, kan
man kontakte DHIF eller træner Per
Christensen på tlf. 6064 2907.
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Rejse til Moskva:

Utilgængelighed
giver andre oplevelser
En tur til Moskva blev en oplevelse – dog en anden, end vi havde regnet
med, da min kæreste og jeg udforskede Ruslands hovedstad både til bens
og på hjul.
I Gorkij Park finder man ro og en hyggelig stemning, og der er fin udsigt
over Moskvafloden.
Tekst og foto: Solveig Kolstad

H

vorfor tager man til et land,
hvor dét, man ved, inden
flyet letter, er, at folk ser
sure ud, og at priserne er
høje? Fordi Rusland fylder i medierne,
på landkortet og i historiebøgerne. Vi
tog til Moskva for at blive bare en lille
smule klogere på Ruslands hovedstad
og dem, der bor der.
Præsidentens by
Moskva er en bombastisk by, hvor store
Rolls-Royces kører rundt mellem søjler
fra sovjettiden, marmor og guldkupler.
Man får indtryk af, at Moskva er byen
for de rige, smukke og stærke, når de
langbenede kvinder i storblomstrede
kjoler, stiletter og diamanter bliver samlet op af mænd, der til forveksling ligner
Putin. Moskva er præsidentens by.
Her er ikke tænkt meget på de mindre
bemidlede og i særdeleshed ikke folk
med handicap. Det opdager man allerede i metroen. Der er store malerier og
mosaik under guldkuplerne, men her er
tilsyneladende ingen elevatorer. Vi kan i
hvert fald ikke finde nogen.
Trapper, trapper, trapper
Moskvas definition af tilgængelighed
er en hel anden, end vi kender fra
Danmark. Ramper, der er så stejle, at
det kræver to fuldvoksne, bredskuldrede russere til at skubbe bag på kørestolen, er mere reglen end undtagelsen,
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når vi bevæger os op og ned ad byens
trapper. Imens lægger Torben armene
over kors med et skævt smil og lader sig
transportere.
Da vi en dag i metroen ser en mand på
et ben hoppe op ad trapperne med sin
kørestol i armene, er vi overbeviste om,
at det ikke bare er os, der ikke kan finde
rundt og forgæves lede efter elevatorer.
Nuvel. Torben har godt nok to ben, men
han kan ikke hoppe på nogen af dem.
I vores forsøg med at udfordre metroen
lærer Torben at køre ned af trapper. Et
fast tag i gelænderet og så baglæns ned,

et trin ad gangen. Moskva lærer lam
mand at gå, eller hvordan er det nu, det
gamle ordspil lyder.
Bagsidens skatte
Frem for at lade trapperne begrænse os
til stueetagen, kaster Torben sig ud i sin
nye færdighed, når vi skal ned ad trapper. Og når det går opad, får vi hjælp
af folk. En kørestol er en ice-breaker,
især når moskovitterne generelt taler
dårligt engelsk. En konkret anledning
til en hjælpende hånd og den form for
mumlen og håndfagter, der følger med,
er trods alt en form for socialisering. Og
vores indtryk er, at russerne var svære
at komme i snak med, men blindgyder
gemmer som regel altid på en særlig
oplevelse.
Da vi ankommer til Bolshoi Teatret for
at se ballet, bliver vi ført bag scenen ind
til en skjult elevator, der kan føre os op
til vores pladser. Vi kommer gennem
korridorer med strutskørter og opvarmende balletpiger og videre ind bag et
tungt, grønt velourforhæng – tilbage til
den facade, som de øvrige gæster får
at se. I en sådan situation føler jeg mig
Øverst: Moskva lærer lam mand at gå ...
Et fast tag i gelænderet og så baglæns
ned ad trapperne et trin ad gangen.
Nederst: En rulletrappe gør adgangen
en hel del lettere.

FAKTA om tilgængelighed
Den Røde Plads
Det er en storslået oplevelse at være på Den
Røde Plads. Herfra kan man se Vasilij katedralens eventyrlige, snoede kupler i fine pasteller,
Kremls røde mur, Lenins mausoleum og det
berømte indkøbscenter GUM. Pladsens bygninger er dog ikke tilgængelige i kørestol. Kun
GUMs stueetage, der bestemt er et visit værd.
Frelseren Kristus-Katedralen
Den store katedral er nybygget og en kopi af
den originale kirke, der blev revet ned under
Lenin. Gæster i kørestol er meget velkomne
i nederste etage, hvor man kan se de mange
helgenbilleder under kuplerne. Kirken er ikke
overrendt af turister. Man kan også nyde byggeriets storhed fra pladsen rundt om, der ligger
lige ud til floden.
Izmailovsky Market
Det berømte marked er for dem, der elsker
nips og souvenirs. Var det noget med en kaffekop med Putin på, der kæmper mod en bjørn?
En stor pelshat eller medaljer fra sovjettiden?
Lørdag er den bedste dag at besøge markedet,
og man skal være forberedt på trængsel. På
en hverdag er der god plads, men langt færre
boder åbne. Markedet ligger et stykke fra Den
Røde Plads og kan nås med taxi. Det ligner lidt
en forladt forlystelsespark inspireret af Kremls
byggerier.

Pause: En punktering klarer Torben
på en bænk i en park.
privilegeret – og det, der ellers kan
virke besværligt, bliver en del, jeg
ikke vil undvære.
Hjulenes park
Men ikke hele byen er utilgængelig. Især i den store Gorkij Park
er det hjulene, der styrer dagen.
Rulleskøjter, cykler og skateboards
transporterer de hippe, mødrene og
kæresteparrene rundt i den 16 km
lange park. Den gemmer på utallige
statuer fra det gamle Sovjet blandet
med nye og ældre figurer. Her spiser
man russiske hotdogs og spadserer
langs floden, hvor man også kan tage
sig en kanalrundfart. Der er hverken
trapper, store Lamborghinier eller
sure russere. Her er dansende, kys-

sende, legende russere med løbehjul, isvafler og picnickurve.
Og der er masser af eksempler på
fine steder at se, hvor tilgængeligheden er god. Den Røde Plads,
Frelseren Kristus-Katedralen, Bolsjoj
teatret, Izmailovsky Market og
Alexanderhaven er bare nogle af
de steder, der gør stort indtryk på
os – og ikke på grund af stedernes
trapper.
Hjemme igen i København, når
elevatoren i vores egen opgang er
i stykker, tager Torben trapperne
ned. Tænk, at man skal rejse helt til
Rusland for at tage mod til at forcere
trapper med sig hjem sammen med
de indkøbte Babusjkadukker og køkkenmagneter. Det giver en ny frihed.

Hotel
Bagration Hotel er et ganske udmærket hotel
med stort værelse og badeværelse til 400 kr.
pr. nat og et par kilometer fra Den Røde Plads.
Hotellets eneste ulempe er en lille rampe op til
receptionen, der er så stejl, at gæster i kørestol
vil have brug for et skub. Det er muligt at finde
andre hoteller, der er mindst lige så egnede. På
hotels.com står der under hvert enkelt hotel,
om der er elevator, og man har mulighed for at
skrive en personlig besked til hotellet.
Transport
Der er en masse busser og sporvogne i Moskva,
men det er lidt svært at gennemskue, hvor de
kører hen. Taxi er det nemmeste og dyreste
alternativ til offentligt transport. Få en pris på
forhånd, da taxameter ikke er udbredt. Taxa er
billigere end i Danmark, men væsentlig dyrere
end metro. Det er en god idé at medbringe et
bykort, så man uden ord kan kommunikere
destinationen til chaufføren. Togtransporten til
lufthavnen er upåklagelig. Personalet på Aeroexpress henviser til en særlig kørestolsplads.
Toget går hver halve time og stopper tæt på
centrum, men ikke helt centralt.
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Ny dvd til siddende træning:

H.I.T. & CrossTraining
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Kim Bay

Har du brug for at få boostet formen, pulsen op og
sendt forbrændingen i vejret? I september udkom
Cathrine Guldbergs nye trænings-dvd ’Siddende H.I.T. &
CrossTraining’.

I

2012 udkom Cathrine Guldbergs
første dvd ’Siddende aerobic’. Ingen
havde tidligere udgivet en dvd med
siddende aerobic og styrketræning,
og den blev hurtigt efterspurgt. Nu har
hun udgivet endnu en trænings-dvd,
inspireret af tidens trend, og omsat den
til siddende træning.
Træning er vigtigt
Cathrine, der er uddannet fitnessinstruktør, er ikke tvivl om, at træning er
vigtigt for folk med nedsat mobilitet,
og med sin nye dvd ’Siddende H.I.T. &
CrossTraining’ giver hun ny inspiration
til, hvordan man kan træne hjemme.
- Jeg vil gerne gøre det nemt at træne
og vise, at man ikke altid behøver at
begive sig hen til et motions- eller
fitnesscenter for at træne. Man kan
også gøre det derhjemme foran TV eller
computerskærm.
Træning har mange gode formål.
- Styrkelse af overkrop, balance og koordination er vigtigt, når nedsat mobilitet
begrænser mulighederne for motion,
fortæller Cathrine og påpeger, at øvelserne også kan hjælpe mod skulderskader og andre senskader.
- Når man har nedsat mobilitet, er der
også en øget risiko for overvægt og
livsstilssygdomme. Den risiko modvirkes
også af træning, der styrker musklerne
og får pulsen op.
Det giver et boost
Træning er en stor del af 47-årige
Cathrines liv.
- Det betyder meget for mig. Det
giver mig velvære og energi, fortæller
Cathrine, der træner hver tirsdag og fredag morgen i et fitnesscenter i Hillerød.
- Jeg har det altid godt, når jeg tager
derfra … jeg springer aldrig over.
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Med et fleksjob
som driftsleder i
Føtex og familie
giver træningen
energi og overskud i
dagligdagen.
- Det holder kroppen ved lige!
Mange kender Cathrine fra arrangementer i RYK, fra aerobictræning i
Lyngby Handicap Idrætsforening gennem 15 år, og fra PTU Fri, hvor Cathrine
er instruktør. Til høj musik og med et
stort engagement og smittende glæde
får Cathrine energien op i rummet og
gang i kroppen hos deltagerne. Og hun
elsker det.
- Det giver mig et boost at se andre
træne og have det fedt med at bruge
kroppen. Det er dejligt at se, at de efter
træningen er trætte og glade.
Med sin nye trænings-dvd ønsker
Cathrine at give samme mulighed –
bare hjemme i stuen.
Populær træning
På den nye dvd tager Cathrine udfordringen op med to af tidens meget
populære træningsformer: High
Intensity Training, også kaldet H.I.T., og
CrossTraining.
- Jeg har ændret de to træningsformer
en lille smule, så de kan udføres siddende, fortæller Cathrine og garanterer,
at det giver sved på panden, ømme
arme og god energi.
- H.I.T.-delen er puls- og styrkebaseret
træning, der skifter i blokke under høj
intensitet. De skiftende træningsblokke
under høj intensitet booster virkelig formen og sender forbrændingen i vejret.
Sidste del er et løbepas.
- Det skal være inspiration til den
daglige ”løbetur”, der giver øget puls
og sved på panden. Man skal fore-

stille sig, at man er ude at ”løbe”
en tur. Og det virker, lover Cathrine og
slutter:
- Blot efter kort tid mærker man, at man
får pulsen op. Det kan man glæde sig til.
Udover dvd’en kræver det kun håndvægte, vand og godt humør. God
træning!
’Siddende H.I.T. & CrossTraining’ er produceret i samarbejde med PTU. Spilletid
i alt 88 min. Pris 149 kr. Købes på ptu.dk
eller på Cathrine Guldbergs egen hjemmeside: cathrine-guldberg.dk. Her kan
man også se klip fra dvd’en.

DVD

Del 1: 40 min. CrossTraining, der er
varierende, funktionelle bevægelser under forholdsvis høj intensitet.
Med CrossTraining opnår man styrke,
udholdenhed, balance og smidighed.
Del 2: 35 min. H.I.T. med skiftevis pulsog styrkebaseret træning i blokke à
5-7 min. under høj intensitet og efterfølges af styrketræning i 5 min. Her
opnår man forbedret kondition, forbrænding af fedt, og man bibeholder
sin muskelmasse.
Del 3: 6 min. løbepas, der sætter pulsen hurtigt op.
Uanset ens funktionsniveau kan man
få noget ud af træningen.

Er du, eller én

du kender, bl

rygmarvsskaevet
det?

’ter

Ny hvervefolder
RYKs nye hvervefolder “Er du eller en, du kender, blevet rygmarvsskadet?” henvender sig først og fremmest til nyskadede,
deres familier og netværk. Folderen beskriver i mindre afsnit
HVORDAN, HVEM, HVAD og HVOR - med fokus på RYKs aktivitetstilbud og materialer som hjælp og støtte for både nyskadede og deres familier og netværk. Folderen kan rekvireres på
mail: dhf@dhf-net.dk eller tlf. 3929 3555.
BB

60 år

D

en 30. oktober
fyldte vores trofaste
og sprudlende redaktør
Birgitte Bjørkman 60 år.
Vi ønsker hende et kæmpestort tillykke med den
store dag. Birgitte har i
mere end 30 år beriget
RYKs medlemmer med
et fantastisk RYK! magasin til glæde for alle
vores medlemmer. Et magasin, der stråler af
engagement, perfektionisme og altid indeholder massevis af fantastiske artikler til glæde
for magasinets læsere.
Birgitte er RYKKER med det største R, man
kan finde. Hun involverer sig i så at sige
alt, der handler om RYK, og formår altid
at komme med et indspark. Birgitte er en
inspirationskilde, initiativrig og kæmper for
vores forening, hvorend man møder hende.
Hun yder et exceptionelt stykke arbejde for
RYK, både hvad angår vores magasin, vores
arrangementer og udarbejdelsen af bøger
og pjecer. Hendes udstråling, smilende og
favnende væsen bibringer alle, der møder
hende, glæde og smil på læben.
Tillykke til vores fantastiske redaktør.
Helle Schmidt, formand

le medning
En at ta
ud om mentorord
- et tilb

arvsskade
Center for Rygm
kader, Vestdansk
Klinik for Rygmarvss
kadede i Danmark
RYK - rygmarvss

og

Deltag i Wings for Life og få rabat
RYK og PTU er med igen, når det
verdensomspændende løb Wings for
Life World Run skyder til start den 8.
maj 2016 i Aarhus.

W

ings for Life World Run gentager succesen og har åbnet for
tilmelding til verdens største velgørenhedsløb i 2016. Beløbet går ubeskåret til forskningsprojekter til fordel
for reparation af rygmarvsskader.
Tilgængelig rute
Red Bull har valgt en ny og forbedret
rute og garanterer forbedringer for
deltagerne i kørestol, så de sikres fuld
deltagelse på hele ruten. Man deltager på samme vilkår som de løbende
deltagere og starter i sektioner sammen med løbere, opdelt efter hastighed eller tidligere resultater. Hvis du
ikke har en tid fra tidligere, så starter
du i den bagerste sektion. I modsætning til andre løb er der ikke en fast
mållinje, men i stedet bliver løberne

Mentorordning

forfulgt af målstregen i form af en bil,
der hele tiden accelererer i fart. Når
man bliver indhentet af bilen, er man
færdig i løbet. Håndcykler er ikke tilladt i løbet.
Rabat
Man kan allerede nu tilmelde sig
Wings For Life World Run i Aarhus
den 8. maj, 2016. Red Bull giver 100
kr. i rabat til alle, der registrerer sig
senest den 5. januar.
RYK og PTU har også besluttet at give
100 kr. i rabat til de første 100 medlemmer, der tilmelder sig løbet. Send
din registrering til chr@ryk.dk sammen med dit navn og kontonummer,
så overfører vi 100 kr. til din konto.
Støt løbet og tag venner og familie
med.
Tilmeld dig på: wingsforlifeworldrun.
com/dk/da/aarhus. Send derefter din
registrering til: chr@ryk.dk

I

et samarbejde mellem RYK, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for
Rygmarvsskader er det lykkedes med midler fra TrygFonden at påbegynde et længe
ønsket projekt med mentorer. Fra den 1. november og et år frem vil indlagte patienter
på de to centre få tilbud om en mentor blandt et korps af mentorer.
Som mentorkontakter er ansat henholdsvis Lars Sørensen i vest og Cathrine Guldberg
i øst. Deres opgaver bliver bl.a. at introducere mentorordningen for de indlagte
patienter, deltage i forskellige aktiviteter sammen med patienterne og iværksætte og
koordinere mentorsamtaler og –aktiviteter. Projektleder er udviklingsterapeut Dorte
Dahl Hoffmann fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade, som skal indsamle data til en
undersøgelse som en del af projektet. I forbindelse med projektet er der udarbejdet
en folder: “En at tale med - et tilbud om mentorordning”.
BB
RYK! 4 · 2015

23

Mitrofanoff- eller Monti-operation:

Få styr på blæren

Tekst og foto: Hans Jørgen Kirkeby

Hvad gør man, når blæren har taget styring over ens liv? Overlæge dr.med. Hans Jørgen Kirkeby fortæller her
om, hvordan man kan afhjælpe blæreproblemer i dagligdagen, bl.a. med en Mitrofanoff- eller Monti-operation.

D

e fleste, ja næsten alle med
en rygmarvsskade, har store
udfordringer i forbindelse med
blæretømning. Uden behandling kan
man bedst beskrive situationen således:
”Man kan ikke tisse, når man ønsker
det, og man kan ikke lade være, når
man ikke ønsker det”. Kort sagt: Man
har mistet kontrollen over vandladningen. Det betyder, at det bliver blæren,
der bestemmer ens adfærd, idet man
altid skal holde sig orienteret om nærmeste toilet. Alt for mange ting må
opgives eller undlades, fordi der ikke
er adgang til et toilet med god hygiejne
og/eller adgang i kørestol.
Oplæring i RIK
De allerfleste med en rygmarvsskade
oplæres i dag i at tømme blæren med
engangskateter, også kaldet RIK (Ren
Intermitterende Selvkateterisering).
Det optimale er selvsagt, at blære/
vandladning ikke udgør nogen form for
begrænsning i ens aktiviteter. Målet er,
at man:
- får mulighed for at tømme blæren
fuldstændigt
- selv kan bestemme tid og sted for
blæretømning/RIK
- er tør mellem tømningerne, således at
ble, kateter mv. ikke er nødvendigt
- bliver uafhængig af at have hjælpere
til at tømme sin blære.
Det er muligt for stort set alle med en
rygmarvsskade at opnå dette med den
rette behandling.
Dæmpe overaktivitet
En rygmarvsskade medfører næsten
altid, at blæren bliver overaktiv (”blæren lever sit eget liv”). Man kan også
sige, at ”blæren har DAMP”.
Første trin i behandlingen er at dæmpe
denne overaktivitet, således at blæren
får en passende rummelighed, min.
300-500 ml. Overaktivitet i urinblæren
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net og hygiejnisk toilet, hver gang RIK
skal udføres, og nogle fristes let til at
fravælge aktiviteter, hvor dette ikke er
inden for rækkevidde. Man udelukker
således let sig selv fra biografture, selskabelighed, besøg hos venner mv.

En Monti, hvor et stykke tyndtarm
benyttes til at lede urinen fra blæren
gennem bugvæggen og ud i højre side.
behandles primært med medicin. Der
findes 6 forskellige typer blæredæmpende medicin på markedet. Normalt
vil en tablet dagligt være tilstrækkeligt. Hvis ingen af disse har effekt, kan
man forsøge med Botox-injektion i
blærevæggen. Hvis Botox ikke er tilstrækkeligt, kan man foretage en blæreforstørrende operation. Dette indgreb
kan f.eks. udføres samtidig med en
Mitrofanoff- eller Monti-operation.
Når RIK er etableret og blæren har en
passende rummelighed, skal man blot
sikre, at tømningen med RIK kan foregå
med passende tidsintervaller, oftest
med 3-4 timers intervaller eller ca. 5
gange pr. døgn. Dette passer med en
normal urinproduktion på ca. 1.500 ml
pr. døgn.
RIK-procedure
Drenge/mænd kan stort set altid gennemføre RIK uafhængigt af toilet. Der
fordres blot et uforstyrret sted til proceduren. Undtagelsen er drenge/mænd
med tetraplegi, hvor håndfunktion hos
nogle er for dårlig til bl.a. udpakning og
indføring af kateter.
Kvinder med en rygmarvsskade har
større udfordringer i forbindelse med
RIK, idet de allerfleste skal sidde på
et toilet under RIK-proceduren. Dette
forudsætter adgang til et kørestolseg-

Permanent kateter
Nogle vælger at få et permanent kateter – enten gennem urinrøret eller som
topkateter gennem maveskindet til blæren. Urinen løber via kateteret ned i en
pose, som tømmes nogle gange dagligt.
I dag anser vi dog løsninger med permanent kateter for at være en slags nødløsninger, der kun bør bruges i meget få
tilfælde og efter nøje evaluering.
Bankeblære har tidligere været brugt af
mange, men også denne metode anses i
dag for uhensigtsmæssig. RIK er således
den absolut bedste metode til blæretømning hos rygmarvsskadede.
Mitrofanoff- og Monti-operation
For at gøre RIK muligt hos flest muligt
er Mitrofanoff- og Monti-operationerne
blevet indført. Herved vil næsten alle
med en rygmarvsskade kunne anvende
RIK og tilmed være selvhjulpne.
Ved en Mitrofanoff-operation benytter
man blindtarmen. Blindtarmen er et lille
tyndt rør på størrelse med en halv blyant. Den sidder på enden af tyktarmen,
der hvor tyndtarmen går over i tyktarmen i højre side lige under navlen. Ved
operationen frigøres blindtarmen fra
tarmen og åbnes i den blinde ende,
hvorved man får et slimhinde-rør, der
er ca. 10 cm langt. Den ene ende sættes
ind i blæren, og den anden ende føres
gennem bugvæggen og ud i højre side
lige under navlen. Åbningen i huden kaldes en stomi. Den er på størrelse med
spidsen af en finger, og gennem den kan
man føre et kateter til blæren præcis på
samme måde, som man ellers ville gøre
gennem urinrøret. Mitrofanoff-kanalen

er tæt, og urinen løber derfor ikke ud,
når der ikke er kateter i kanalen.
Hvis blindtarmen er fjernet, kan man
lave et tilsvarende rør af et lille stykke
tyndtarm. Denne metode er opfundet
og udviklet af den brasilianske urolog
Paulo Ricardo Monti. Derfor benævnes
denne operation Monti-operationen.
Operationen varer ca. 2 timer for en
Mitrofanoff- eller Monti-procedure.
Nogle patienter vil have behov for
ledsagende procedurer, f.eks. blæreforstørrelse (Clam-procedure) og/eller
aflukning af urinrøret nedadtil. I så fald
vil operationstiden naturligvis være
længere. Operationen foretages gennem et lille snit (6-8 cm) fra skambenet
op mod navlen.
Komplikationer
Alle operationer kan have komplika
tioner, også disse operationer. Ud
af mere end 200 operationer med
Mitrofanoff- og Monti-kanaler på
Aarhus Universitetshospital siden 1992
er de fleste velfungerende. En del (ca.
30 %) har fået et lille indgreb i lokalbedøvelse for at rette op på forsnævring
i hudniveau, nogle flere gange. Total
re-operation med konstruktion af en ny
kanal har været nødvendig hos få (ca. 5
%). Nogle få har haft en byld eller fistel
i relation til kanalen. Enkelte har haft
behov for en total fornyelse af kanalen
mere end én gang.
Målgruppe
Hvem er Mitrofanoff- og Monti-opera
tion egnet til? Det er de til kvinder i
kørestol, der ønsker uafhængighed af
toiletter. Disse vil – ligesom mænd i
kørestol – blive i stand til at foretage
RIK, når som helst, hvor som helst.
Målgruppen er også mænd med tetraplegi, hvor håndfunktion er svækket,
og hvor RIK med en Mitrofanoff og
Monti kan være nemmere at klare end
gennem urinrøret. Øvrige er mænd og
kvinder, både med og uden rygmarvsskade, hvis urinrør er ødelagt, og for
hvem RIK derfor ikke er muligt ad
naturlig vej.
Det er af afgørende betydning for den
enkeltes livskvalitet, at man helt fra
starten beslutter sig for, at blæren ikke
skal bestemme ens hverdag.
På Urologisk Afdeling på Aarhus
Universitetshospital foretages operationerne
både på børn og voksne. På Børnekirurgisk
Afdeling på Rigshospitalet dog kun på børn.

Tømning af blære:

Et alternativ
Sygeplejerske Tina Schwennesen fra Center for Vandladningsforstyrrelser
skriver her om overvejelser forud for en Mitrofanoff-operation samt om
oplæring i engangskaterisering og udfordringerne med en Mitrofanoff-kanal.
Tekst og foto: Tina Schwennesen

F

or mennesker med en rygmarvsskade kan blæretømning og urininkontinens komme til at fylde rigtig
meget i hverdagen. For nogle påvirker
det livskvaliteten betydeligt i negativ
retning, og en løsning kan derfor være
en Mitrofanoff- eller Monti-kanal.
Overvejelser
Forud for beslutningen om en
Mitrofanoff-operation er det bl.a. vigtigt
at være opmærksom på den enkeltes
ressourcer og begrænsninger i forhold
til at skulle praktisere engangskaterisering, også kaldet RIK, gennem en kanal.
Hvis håndfunktionen er nedsat, skal der
foretages en vurdering forud for beslut-

ningen om operation, så patienten ved,
hvad der skal til, og reelt er i stand til at
katerisere sig. I samarbejde med patienten vurderes det således, om han/hun
er i stand til at åbne kateterpose, koble
kateter og urinpose sammen, holde på
kateteret i forbindelse med indføring
mv. Patienten får nogle katetre og poser
med hjem til at øve sig med, og først
herefter vurderes det, om det er den
rigtige løsning for den pågældende.
Selv med skader på C5-C6-niveau er
det muligt at lære at katerisere sig via

Case – et helt nyt liv
For den 54-årige Anna havde 25 år
som paraplegiker medført slidskader
i skuldre og håndled på grund af de
mange daglige forflytninger mellem
kørestol, seng og toilet. Samtidig var
hun tiltagende inkontinent for urin ved
bl.a. forflytninger, og hun oplevede
dagligt at blive så utæt, at hun måtte
skifte bukser etc., hvilket medførte
yderligere forflytninger. Derudover
havde hun gennem længere tid takket
nej til flere sociale arrangementer, da
hun altid skulle have ekstra tøj med og
følte det ydmygende, når det gik galt.
Efter mange overvejelser besluttede
Anna sig for at få en Mitrofanoff-kanal
og samtidig få lukket urinrøret. Ved
en efterfølgende kontrol har hun givet
udtryk for, at hun har fået et helt nyt
liv – hun skal ikke længere forflytte
sig, når hun skal katerisere sig, hun
er blevet tæt, anvender ikke længere
bind og har genoptaget sit sociale liv
– overskuddet i hverdagen er blevet
langt større.

Hvis håndfunktionen er nedsat, skal der
foretages en vurdering forud for beslutningen om operation, så patienten ved,
hvad der skal til, og reelt er i stand til at
katerisere sig.
en Mitrofanoff-kanal, men det kræver
øvelse og en stor motivation for projektet. Til gengæld giver det blandt
andet en stor frihed at kunne tisse uden
hjælp.
Oplæring
Selve oplæringen i RIK via Mitrofanoffkanalen foregår fire uger efter operationen. Silikonekateteret, der ligger i
kanalen efter operationen, fjernes, og
et engangskateter indføres af patienten
RYK! 4 · 2015
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under vejledning af sygeplejersken.
Oplæringen sker med et ucoatet
men poleret kateter, da kanalen har
et naturligt smørremiddel i form
af tarmsekret. Hvis der kræves lidt
ekstra glidemiddel, kan de yderste par
centimeter af kateteret trækkes igennem en glat gel, der er lagt på indersiden af kateterposen. Et coatet kateter
kan også afprøves. Det ucoatede
kateter har imidlertid den fordel, at
det er nemt at holde på, hvis man har
lidt nedsat håndfunktion, og det gør
ikke bukserne fugtige, når det kobles
til posen og ligger hen over låret.
Ud over den rent praktiske oplæring i
RIK skal patienten i samarbejde med
sygeplejersken finde ud af, om det er
muligt at få kørestolen placeret så tæt
på toilettet, at det er muligt at tømme
direkte over i toilettet, eller om der
skal anvendes en kolbe eller urinpose
til at tømme i.
Da kanalen er lavet af enten blindtarm eller et stykke tyndtarm, afgiver den lidt tarmsekret, men det
er meget forskelligt, hvor meget de
enkelte kanaler danner. Sekretet er
klart og lugter ikke, men det kan give
en fugtig plet på tøjet. Mange vælger
derfor at have et lille, sugende plaster over hullet, mens andre vælger
at bruge en vatrondel. Hvis man skal
i svømmehallen, er det ikke et krav
at have en forbinding over kanalen i
forhold til risiko for blærebetændelse,
men man skal naturligvis vaske sig
grundigt, ligesom alle andre, der skal i
svømmehallen.
Udfordringer
Hver enkelt kanal har sit eget forløb og påvirkes blandt andet af den
enkeltes anatomi. Det er derfor
vigtigt, at patienten bliver fortrolig
med, hvordan kateteret skal vinkles,
når det føres ind i kanalen, og her kan
Forud for enhver tømning med engangs
kateter er det vigtigt at vaske hænder eller
bruge håndsprit for at minimere risikoen
for blærebetændelse.
det være en fordel at løfte lidt op i
maven/huden lige over kanalen, så
kanalen rettes ud.
Er der gentagne gange lidt modstand
i kanalen, kan der forsøges med et
kateter med en Tiemanns-spids, dvs.
et kateter med en lille bøjning ude i
spidsen, som skal vende nedad, når
det føres ind i kanalen. En anden
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mulighed kan være IQ-kateteret, der
med sin fleksible ”kuglespids” måske
er det, der skal til for at passere.
Hvis det er svært at få kateteret til
at passere kanalen, er det vigtigt, at
man er tålmodig, for hvis man bakser
for meget med det, kan der komme
hævelse i området, hvilket kan gøre
det endnu sværere at få kateteret
igennem.
I situationer, hvor det bliver tiltagende
problematisk at indføre kateteret,
anlægger vi et silikonekateter i kanalen, påsat tømningsventil, og lader
det ligge ca. to uger for at give kanalen ro og udblokke den. Der fyldes
maksimalt 2 ml glycerin i ballonen, og
kateteret fikseres godt med plaster
for at undgå, at ballonen kommer til
at ligge og trykke på ”lukkemekanismen”/overgangen mellem kanalen og
blæren. Kateteret fjernes herefter, og
RIK-proceduren genoptages.
Individuel vurdering
Hos langt de fleste fungerer RIK via
en Mitrofanoff-kanal uden de store
udfordringer, men for nogle kræver
det afprøvning af forskellige katetre
samt tålmodighed, før det fungerer rigtig godt i hverdagen. Ud over
udfordringer med kateter kan nogle
opleve problemer med gentagne blærebetændelser, og det er her vigtigt
at have fokus på bl.a. håndhygiejne,
håndtering af kateteret, væskeindtag,
tømningsintervaller samtidig med
eventuel behandling med antibiotika.
Det er derfor vigtigt, at der i bevillingen af katetre eller i ændringer
af allerede eksisterende bevillinger
foretages en individuel vurdering, der
tager hensyn til bl.a. håndfunktion,
erfaring med tidligere afprøvede katetre, tendens til blærebetændelser etc.
I Center for Vandladningsforstyrrelser
(CfV) har vi udarbejdet et orienteringsbrev til sagsbehandleren i
kommunen om ovenstående, da vi
løbende bliver kontaktet af patienter,
der oplever, at de ikke kan anvende
det kateter, som kommunen har fået
på en ny indkøbsaftale. Med information og gode faglige argumenter løser
det sig i langt de fleste tilfælde at få
den ønskede bevilling.
Tina Schwennesen er kontinenssyge
plejerske og master i sexologi i
Center for Vandladningsforstyrrelser,
Urologisk afd. K, Aarhus Universitets
hospital Skejby.

Patientfællesskab under reha

Livets me
Hvad betyder patientfællesskabet
under rehabilitering, og hvilke tiltag kan
understøtte fællesskabet mellem ind
lagte patienter med rygmarvsskader
yderligere?
Tekst: Line Trine Dalsgaard
Tegning: John Ø. Kristensen

”Vi var jo en sammentømret flok. Det var
sgu’ lige meget, om man kørte i kørestol
eller gik med rollator. Der var jo også dem
med de gakkede gangarter. De var lige så
velkomne. Alle var med. Så føler man sig
pludselig som en del af noget ...”
Sådan beskriver Jesper patientfællesskabet
under sit rehabiliteringsforløb på Klinik for
Rygmarvsskader.
En særlig betydning
Jesper er en af de fire patienter, som deltog i en undersøgelse i forbindelse med mit
kandidatspeciale om patientfællesskabets
betydning under rehabilitering. For at få
deres perspektiv har jeg fulgt tre patienters dagligdag under deres rehabilitering
samt interviewet patienter, som har gennemført rehabiliteringsforløb på Klinik for
Rygmarvsskader. Patienterne deltog som
medforskere og har været med hele vejen
fra idéen til specialet til godkendelse af
analyserne.
Specialet bekræfter, hvad mennesker, som
har gennemført et rehabiliteringsforløb,
allerede ved – at patientfællesskabet har
en særlig betydning.
Men specialet giver også ny indsigt i, hvad
fællesskabet betyder for genetablering af
en selvforståelse efter erhvervelsen af en
rygmarvsskade. Jesper forklarer det med
disse ord: ”At have fået en rygmarvsskade,
det skal man ligesom acceptere og vænne
sig til. Så er det godt at vide, at man ikke er
den eneste. At der også er andre personer,
som dig, der sidder i sådan én (kørestol).
Det er livets medicin. Det kan du ikke købe på
tube, det der.”
Nedbryder traditionelle barrierer
Specialet peger på, at deltagelsen i patient-

abilitering:

edicin
fællesskabet er vigtig for udviklingen af
en ny selvforståelse. På trods af fysiske,
psykiske og sociale forskelle mellem
patienterne opstår der i fællesskabet en
”vi-følelse”. I fællesskabet er der mulighed for at udvikle nye forståelser af sig
selv, ”vi” og andre. ”Vi-et”, som betegner mennesker med rygmarvsskader, er
vigtigt. Patienterne genkender sig selv
og de udfordringer, en rygmarvsskade
medfører, i samværet med andre med
en rygmarvsskade. Det er muligt at tale
om emner, som patienterne ikke ønsker
at involvere pårørende i. Det er, som
om fællesskabet omkring ”at have en
rygmarvsskade” nedbryder traditionelle
barrierer. Unge som gamle, mænd som
kvinder, taler om personlige emner
lige fra seksualitet til udskillelse af
affaldsstoffer.
Støtter hinanden
Deltagerne har alle gennemlevet alvorlig sygdom eller traume i forbindelse
med at have fået deres rygmarvsskade. At bevæge sig fra at opleve sig
som syg til ikke længere at ”være syg”
bliver beskrevet som dilemmafyldt,
for livet bliver ikke som før. Livet vil
fremover rumme de forandringer og
ændrede muligheder, som følger med
en rygmarvsskade. I patientfællesskabet holder deltagerne hinanden fast
i, at en rygmarvsskade ikke er en sygdom. De støtter hinanden, når
fremskridtene er træge, glædes når
fremskridtene er tydelige, og en fælles
forståelse af det at have en rygmarvsskade etableres.
Marie beskriver det således: ”Så taler
vi også om, at vi jo ikke er syge … Det
kommer man let til at hænge fast i, men
det kan ikke hjælpe noget”.
Fra ny til erfaren
For mange betyder det at få en rygmarvsskade ”at miste sin selvstændighed og blive afhængig af hjælp”. I
patientfællesskabet genopleves glæden
ved at kunne hjælpe andre.
Fællesskabet forandres løbende, i takt
med at deltagerne skiftes ud som resul-

tat af, at patienterne påbegynder og
afslutter deres rehabiliteringsforløb.
Den enkelte patients deltagelse ændrer
sig også, og over tid opstår nye opgaver
og en særlig ansvarsfølelse over for de
”nye” patienter. Patienterne bevæger
sig fra at være ”ny” og ”skulle hjælpes”
til at blive en af de ”erfarne”, som ”kan
hjælpe”. Det resulterer i en positiv
udvikling af selvforståelsen og erkendelse af, at værdien som menneske ikke
kun afhænger af, i hvor høj grad man
kan klare sig selv, men i høj grad også af,
om man kan hjælpe andre.
Jesper beskriver muligheden for at
hjælpe andre med en rygmarvsskade
således: ”Åh, det er da dejligt. At have
nogle opgaver. Når der kommer en ny
(patient), så kan man lige fortælle, at
sådan og sådan gør man”.
Tiltag der understøtter
Resultaterne af undersøgelsen peger
på, at der bør være et særligt fokus på
at udvikle mulighederne for patientfællesskab og aktivt inddrage fællesskabet i rehabiliteringen. Klinik for
Rygmarvsskaders kommende tilbud
om ”Læringscafé - Livet med en rygmarvsskade” er i tråd hermed. Her vil
der være fokus på læring som både en
individuel og fælles proces. Caféerne vil

understøtte patientfællesskabet, og det
er håbet, at den øgede fællesskabsfølelse vil sprede sig til hele klinikken.
I specialet peges desuden på, at en
mentorordning er et vigtigt tilbud. En
mentor kan være med til at fastholde
oplevelsen af et ”vi” og dermed den
positive udvikling af mennesker med
rygmarvsskaders selvforståelse efter
udskrivelsen.
Lad mig slutte med Louises klare
beskrivelse af betydningen af at være
sammen med andre mennesker med
rygmarvsskade under rehabiliteringsforløbet: ”Det er lettere at være sammen med nogen, som kæmper med de
samme ting som én selv”.
“Mennesker med rygmarvsskaders etablering af daglig livsførelse og ny selvforståelse under rehabilitering” af Line
Trine Dalsgaard. Specialet er udarbejdet
som afslutning på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på Aarhus
Universitet.
Line Trine Dalsgaard er klinisk sygeplejespecialist og kandidat i pædagogisk
psykologi. Til daglig arbejder hun på
Klinik for Rygmarvsskader, hvor hun har
været ansat i otte år.
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Støtte til Hornbækgruppen

Klinik for Rygmarvsskader
Det gode patientforløb er ét af flere fokusområder, som
vi aktuelt arbejder med på klinikken. I dette efterår har
vi afviklet tre workshops med bred tværfaglig deltagelse,
hvor temaet har været patientforløbsbeskrivelse – det gode
patientforløb. Med fokus på alle involverede, både patienter,
pårørende og personale, er målet at skabe et fælles billede
af patientforløbet for den nytilskadekomne patient. Vi har
nu fået identificeret en række forbedringsforslag og vil hen
over vinteren arbejde videre med fokus på det gode, sammenhængende patientforløb. Udviklingen skal være med
til at styrke systematikken i forløbet og sammenhængen
imellem de forskellige aktiviteter i indlæggelsesforløbet. I
Neurocentret er der stort fokus på det sammenhængende
patientforløb og tidlig neurorehabilitering, og derfor har
samarbejdet med de øvrige klinikker også høj prioritet.
Mentorordning
Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Klinik for
Rygmarvsskader (KRS) og RYK – Rygmarvsskadede i Danmark
har fået tildelt 500.000 kr. i støtte fra TrygFonden til projektet
”Mentorordning – et tilbud til personer med nylig opstået
rygmarvsskade”. Formålet er at undersøge det individuelle
udbytte af mentorordningen og tilfredsheden med organisering og indhold af ordningen, dels blandt indlagte til rehabilitering på VCR og KRS, dels blandt mentorer på VCR og
KRS, samt beskrive, hvor stor en andel nytilskadekomne, der
ønsker, henholdsvis ikke ønsker tilbud om mentorordning.
Projektet har været længe undervejs, og vi glæder os rigtig
meget til at skyde det i gang den 1. november 2015.
Rehabilitering og læring
Klinikken har netop erstattet den tidligere undervisning med
en læringscafé, hvis omdrejningspunkt er dialog, deltagelse
og fællesskab. Det handler om, hvordan viden kan omsættes til konkrete handlinger i hverdagen. Hvert hold består af
ca. 15 patienter, som følges ad gennem otte eftermiddage
à to timer. Sammen med den gennemgående underviser
starter holdet med at identificere de behov, der er, for viden,
og sammensætter et program. Herefter inviteres de relevante undervisere. Vi vil løbende evaluere tiltaget sammen
med deltagerne og på den måde få mere viden om, hvordan
læring om det at leve med en rygmarvsskade bedst muligt
sættes i spil.
Arrangementer og aktiviteter i Hornbækgruppen
I sommerferien kørte vi en tur rundt om søen og sluttede af
med festlig stemning i haven på Cafe Albi i Hornbæk.
Traditionen tro samledes vi til grillaften, da 3. sal åbnede efter
ferien. Det blev en fin fest med band, der spillede op til dans.
Igen i år kørte vi en stor busfuld til PTU Fri i Rødovre, hvor vi
fik rundvisning, deltog i crossfit og sluttede af med sandwich
sammen med dem, der træner. En aktiv og sjov aften.
Personalet
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På den sidste dag i oktober begav ni garvede mountainbikeryttere sig ud i de nordsjællandske skove for at gennemføre Danmarks længste mountainbikeløb - “100 miles MTB
Challenge 2015”. Det er fjerde år i træk, at holdet på de ni
nordsjællandske “supermotionister”, der er i alderen 45 til
53 år, arrangerer det krævende løb, hvor de tilbagelægger
ca. 160 km i løbet af en dag.
Et af MTB-løbets faste pitstop er lige over for Klinik for
Rygmarvsskader i Hornbæk. Holdet har hver gang sendt en
lille tanke til patienterne, mens de holdt pause der. Det gav
dem ideen til at samle ind til Hornbækgruppen, der laver
aktiviteter og udflugter for de indlagte patienter.
Der blev indsamlet i alt 4.300 kr. til Hornbækgruppnes
arbejde. Løb og indsamling gentages næste år.
BB
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Elektrisk stimulation mod

urininkontinens
Kan træning og elektrisk stimu
lation af bækkenbundsmuskula
turen mindske urininkontinens hos
kvinder med en rygmarvsskade?
Det vil et forskningsprojekt nu
undersøge.

S

Brug for ny behandling
- Vi ved, at omkring halvdelen af patienter med en rygmarvsskade oplever
problemer med urinlækage, og at urinlækage er med til at nedsætte livskvaliteten
betydeligt. Derfor er der brug for nye
behandlingsmuligheder, fortæller læge
og ph.d.-studerende Marlene Elmelund,
som dagligt leder forskningsprojektet på
Herlev Hospital. Hun forklarer videre:
- Da mange rygmarvsskadede kvinder har
svært ved at knibe i bækkenbundsmuskulaturen, kan elektrisk stimulation af
bækkenbundsmusklerne muligvis være
en hjælp til at skabe større bevidsthed
om bækkenbunden og hjælpe kvinden til
at udføre knibeøvelserne rigtigt.
Deltagere efterlyses
For at kunne deltage skal man være
kvinde med en inkomplet rygmarvsskade, kunne knibe bækkenbunden, være
generet af urininkontinens og ikke have

Deltagere søges til et forsk
ningsprojekt med fokus på
kvinder og urininkontinens.
Klinik for Rygmarvsskader har
i samarbejde med Afdeling for
Gynækologi og Obstetrik, Herlev
og Gentofte Hospital påbegyndt et
forsøg, der undersøger, om bækkenbundstræning og elektrisk stimulation af bækkenbundsmuskulaturen
kan behandle urininkontinens hos
kvinder med en rygmarvsskade.

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Marlene Elmelund

iden april 2015 har et forskningsprojekt med fokus på urininkontinens hos kvinder med en
rygmarvsskade været i gang på Herlev
Sygehus. Projektet vil undersøge, om
træning og elektrisk stimulation af bækkenbundsmuskulaturen kan reducere
urininkontinens og forbedre livskvaliteten hos kvinder med rygmarvsskade.
Projektet har til formål at undersøge,
om elektrisk stimulation i kombination
med bækkenbundstræning har en bedre
virkning på urininkontinens end bækkenbundstræning uden stimulation.

Er du kvinde og
urininkontinent?

modtaget behandling med Botox i blæren inden for det sidste år.
Alle forsøgsdeltagerne i studiet bliver
oplært i bækkenbundstræning hos en
fysioterapeut. Halvdelen af deltagerne
skal derefter lave bækkenbundstræning
dagligt i 12 uger, mens den anden halvdel
skal lave bækkenbundstræning assisteret
af elektrisk stimulation via skeden dagligt i 12 uger. Man skal påregne i alt seks
besøg på Herlev Sygehus.
Opfordring
- På baggrund af studiets resultater
håber vi at blive klogere på, om bækkenbundstræning med eller uden elektrisk
stimulation kan mindske urininkontinens,
således at vi kan komme med en anbefaling til alle rygmarvsskadede kvinder,
som er generet af urininkontinens, slutter Marlene Elmelund med en opfordring til, at kvinder vil tilmelde sig som
forsøgsdeltagere.
Projektet er opstået i et samarbejde
mellem Klinik for Rygmarvsskader på
Rigshospitalet og Gynækologisk og
Obstetrisk afdeling på Herlev Hospital.
Med i projektet er desuden professor Fin
Biering-Sørensen og gynækolog Niels
Klarskov. Der er i øjeblikket 16 kvinder
med i projektet, men der er brug for flere.
Hvis man overvejer at deltage eller er i
tvivl om, hvorvidt man opfylder kriterierne for at være med, er man velkommen
til at kontakte læge Marlene Elmelund
(se faktaboks med info om betingelser for
deltagelse).

For at kunne deltage, skal du:
• være kvinde med en inkomplet
rygmarvsskade
• være generet af urininkontinens
(urin-lækage)
• kunne knibe i bækkenbunden
• ikke have modtaget behandling
med Botox® i blæren inden for det
sidste år
Deltagelse i forsøget indebærer:
• 6 besøg på Herlev Hospital over 6
måneder
• Oplæring i bækkenbundstræning
hos specialiseret fysioterapeut.
Halvdelen af deltagerne vil desuden blive oplært i elektrisk sti
mulation via skeden
• Daglig træning i 12 uger
• 3 trykmålinger i urinrøret
Godtgørelse:
Der gives godtgørelse for transport, hvis man er bosiddende på
Sjælland, med en fast takst pr. km.
Hvis man ønsker at deltage og bor
på Fyn eller i Jylland, kan der kun
ydes kompensation svarende til
strækningen på Sjælland. Har man
brug for Falck-transport og bor på
Sjælland, er hospitalet behjælpelige
med det.
Kontakt:
Opfylder du kriterierne for deltagelse, og er du interesseret i at deltage, skal du kontakte læge Marlene
Elmelund på tlf. 3868 8322 eller
skrive en mail til: marlene.elmelund@regionh.dk
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Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Ved The Nordic Spinal Cord Society (NoSCoS) i Trondheim
den 9.-11. september deltog VCR med fire personer.
Sygeplejespecialist Randie Steensgaard holdt et flot oplæg
om VCR’s nye elektroniske screeningsværktøj ERNA2, mens
fysioterapeut og forskningsassistent Jørgen Vibjerg, udviklingsterapeut Dorte Hoffman og ph.d.-studerende Sven
Andresen hver bidragede med en poster. Dorte havde
beskrevet, hvorledes man ved hjælp af prøvehandlinger succesfuldt kan implementere nye arbejdsformer til gavn for
rehabiliteringsprocessen, mens Sven Andresen havde resultater der omhandlede midlertidige resultater fra sin ph.d.
omhandlende brugen af naturpræparatet Normast. Jørgen
Vibjergs poster omhandlede autonome forstyrrelser udløst
i forbindelse med fysisk aktivitet. Der var stor interesse for
vores indlæg, der medfødte flere samarbejdsaftaler på centre rundt omkring i Norden.
Dysfagi
Dysfagi er et område, vi gennem de senere år har fået større
og større fokus på. Alle nyskadede tetraplegikere, der indlægges på VCR, bliver således dysfagi-screenet på første indlæggelsesdag. Vi har fokus på risiko for fejlsynkning, madens
konsistens, siddestillinger i spisesituationen, årsager til lungebetændelser, m.m. Alt i alt kræver dette område en tæt
tværfaglig indsats, hvilket vi har valgt at sætte fokus på ved
at etablere en tværfaglig dysfagi-gruppe. Gruppen består af
læge, ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske. Gruppen
skal udvikle og sikre den rehabiliterende indsats i forhold
til dysfagi. Gruppen skal være med til at omsætte viden til
praksis, dvs. sikre, at hele personalet får kvalificeret deres
viden, som skal udmønte sig i en endnu bedre både mono- og
tværfaglig indsats for de patienter, der har dysfagiproblemer.
Kimen
Det skal ikke længere være en uoverskuelig bedrift at tage
sin første tur i kørestol under indlæggelse på VCR. Under sin
lange indlæggelse på VCR har en patient oplevet, at det er
svært at komme rundt i Viborg. Med baggrund i nogle fritidsaktiviteter, hvor patienten er vant til at lave naturruter, er
dette forsøgt overført til VCR. Der er taget kontakt til Jesper
Rostgaard Hansen fra RYKs T-base (T=tilgængelighed) for at
kombinere tilgængelighed med gode ruter rundt i Viborg. I
samarbejde med ergoterapeut Pernille Kronborg Nielsen, er
der lavet ruter og angivet problematiske steder i byen. Inden
patienten forlod os var der et stort ønske om, at der blev
fulgt op på initiativet, og vi har derfor skabt kontakt til kommunen. Lars Sørensen, vores nye mentor og Kimen-medlem,
går videre med det og har haft møde med Pernille Kronborg
Nielsen. Som minimum ønsker vi at få lavet små kort med
ruter, hvorpå man kan se, hvordan det er nemmest at komme
rundt i Viborg i kørestol.
Personalet
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VCR har påbegyndt et studie med henblik på at styrke
patientdeltagelsen i rehabiliteringen gennem udvikling og
afprøvning af en ny metode til at yde en fleksibel, individuelt
tilrettelagt sygepleje. Sigtet er, at sygeplejersken i højere
grad tager afsæt i den rygmarvskadede patients perspektiv,
præferencer og hverdagsliv, når rehabiliteringsforløbet
tilrettelægges.
Tekst: Randi Steensgaard • Foto: Colourbox

E

n rygmarvsskade har så
gennemgribende indflydelse på et menneskes liv, at tilbagevenden til et
meningsfuldt hverdagsliv er
vanskelig. Patientinddragelse
i rehabiliteringsforløbet er
derfor helt afgørende for, at
patienten opnår størst mulig
uafhængighed, selvstændighed og kontrol over sit eget
liv.
Kontinuerlig tilpasning
Men energi til og ønske om
at deltage i egen rehabilitering varierer imidlertid både
hos den enkelte patient over
tid og fra patient til patient.
Den professionelle indsats
må derfor kontinuerligt tilpasses den enkelte patients
ressourcer.
De eksisterende værktøjer til
patientinddragelse retter sig
fortrinsvis mod beslutninger
omkring behandlingsmuligheder og er ikke tilpassede
eller målrettede rehabiliteringsforløb. Behovet for ind-

dragelse er imidlertid langt
mere omfattende efter en
rygmarvsskade, idet muligheden for at klare sig selv
kan være strengt begrænset
og behovet for tilpasset hjælp
stor.
Anvendelighed og effekt
Med den valgte metode for-

skes der samtidig med en
kontinuerlig afprøvning og
vurdering af nye metoders
anvendelighed og effekt i klinisk praksis. Medarbejderes
involvering i afprøvningen
fremmer læring, kompetenceudvikling og implementering i organisationen efter
afprøvning. Samtidig udvikles
der en enkel app til kontinuerligt at afstemme patientens
og sygeplejens oplevelse
af patientinddragelsen i
rehabiliteringsforløbet.
Størst mulig udbytte
Perspektiverne er, at patienter med rygmarvsskade og
andre patientgrupper med
pludseligt opstået funktionstab med en ny tilgang i
form af forskningsbaseret og
systematiseret patientdeltagelse, oplever en individuelt
tilpasset deltagelse i rehabiliteringen, der er støttende
til genetableringen af et selvstændigt og meningsfuldt
hverdagsliv så uafhængigt af
sundhedsprofessionel hjælp
som muligt.
Ny viden om og et metodisk
redskab til patientdeltagelse
kan bidrage værdifuldt til
størst muligt udbytte i hele
rehabiliteringsforløbet til
gavn for sundhedsprofessionelle og patienter inden for
rehabilitering både nationalt
og internationalt.
Studiet er baseret på et
ph.d.-projekt om patientdeltagelse af sygeplejespecialist
og ph.d.-studerende Randi
Steensgaard.

marvsskade
Konference for psykologer

Den 6. og 7. maj var VCR repræsenteret ved European
Spinal Psychological Association (ESPA) i Wien af psykolog Sara Molsen. Her fremlagde hun mundtligt
resultaterne fra den seneste undersøgelse af førstegangsindlagte og ambulante patienters mestringsstrategier. Resultaterne pegede på, at danske patienter
havde færre negative tanker omkring det at blive handicappet og var mindre frygtsomme i forhold til at forholde sig til at blive handicappet – sammenlignet med
engelske patienter. Desuden pegede resultaterne på, at
de førstegangsindlagte patienter var mere fokuserede
på muligheden for psykologisk vækst og at tage ansvar
for deres egen situation i forhold til både danske og
engelske ambulante patienter.
Konferencens fokus var støtte til mestring og psykosocial tilpasning efter en rygmarvsskade. Oplæggene
havde så forskellige emner som personlighedens baggrund for forskellig behandling af patienter, smertebehandling af neuropatiske smerter ved hjælp af positiv
psykologi, at leve med neuropatiske smerter, robusthed, etnicitet, udviklingen af håbet under rehabilitering
efter en rygmarvsskade, og tilpasning til moderskabet.
Alle oplægsholdere var psykologer – enten behandlere
eller forskere – og kom fra det meste af Europa samt
USA og Indien.
Psykolog Sara Holmelund Molsen

Mentorprojekt
Med midler fra TrygFonden skal vi gennemføre et mentorprojekt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik
for Rygmarvsskader. Begge steder er der nu blevet ansat en
centerkontaktperson, som er sundhedsfagligt uddannet, og
en mentorkontakt, som er en person, der selv har erfaring
med dét at leve med en rygmarvsskade. Sammen skal de
to det næste år arbejde med at opbygge et mentorkorps og
gennemføre projektet, hvor indlagte tilbydes samtaler og
møder med erfarne mentorer. Når ca. 50 personer i alt har
gennemført forløbene, vil vi lave en evaluering og samle de
erfaringer, som deltagerne har fået. Vi ser meget frem til at
finde ud af, hvad det betyder for de indlagte og personalet
at have en mentorordning på de to centre.

Se BATEC film
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Bliv Selvstændig
& uafhængig
med en BATEC

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.

Armeo robotarm

Med Batec har du altid din kørestol med dig, da den

I juni 2014 fik ergoterapien på VCR et nyt træningsudstyr, Armeo Spring, til funktionstræning af arm og hånd.
Ergoterapeuterne har gjort sig mange erfaringer med brugen af udstyret, og mange patienter har haft effekt af træningen. Ergoterapeutforeningen har bevilliget VCR penge
via deres praksispulje til et projekt med det overordnede
formål at sikre en høj faglig kvalitet i brugen af træningsudstyret. I oktober og november var to ergoterapeuter,
Camilla H. Petersen og Louise Kvist, delvis frikøbt til at
arbejde med projektet.

løbet af tre sekunder.

batteridrevne hjælpemotor på- og afmonteres kørestolen i

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
www.wolturnus.dk
* BATEC monteres gratis på kørestol med cykelkurv og smartphone-holder
+ vejledning i Wolturnus serviceafdeling, 9240 Nibe. Tilbuddet gælder til den
31.12.2015 . Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Forsknings- og sundh
Det var 4. gang, at PTU og RYK i fællesskab afholdt Forsknings- og sundhedsdag sammen. En dag, der summede
af snak og gav inspiration og input til de mange fremmødte deltagere.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Anita Graversen

deres støtte til dagen. Ikke mindst glædede det Helle Schmidt, at RYK og PTU
gennemfører dagen i fællesskab, nu for
4. gang, siden den første Forsknings- og
sundhedsdag blev afholdt i Kolding i
2009.

- Det var en fantastisk dejlig dag. Der
var spændende oplægsholdere, vi fik
gode input fra firmastandene, og der
var god snak i pauserne.
Helle Schmidt, formand for RYK savner
ikke superlativer, når hun skal besvare
spørgsmålet om, om hun var tilfreds
med efterårets Forsknings- og sundhedsdag på Vingsted Kursuscenter i
Vejle.
- Og jeg har indtryk af, at de mange
deltagere også var glade for dagen. Fra
mange fik jeg rigtig god respons, fortæller Helle og fortsætter:
- Det er dejligt, når det lykkes at skabe
et godt og interessant arrangement.
Et godt pakket program
Knap 200 mennesker var mødt frem
til Vingsted for at deltage i workshops,
høre foredrag, snakke med andre
deltagere og se nyt hos de firmaer, der
også var mødt frem.
Dagens program var godt pakket, for
meget skulle nås. RYKs formand, Helle
Schmidt, åbnede dagen med en velkomst til både de fremmødte, oplægsholdere og de sponsorende firmaer,
som også fik en tak med på vejen for
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Karolinska-projekt
Professor Fin Biering-Sørensen var
hovedtaler med et indlæg om implantation af vævsfaktor i rygmarven med
henblik på gendannelse af nerveceller.
- Det var interessant at høre om forsøget på Karolinska Institut, som Danmark
er en del af, fortæller formand for RYK,
Helle Schmidt, der ser frem til at følge
forsøget. (Læs også artikel på side 34,
red.).

Øverst: RYKs formand, Helle Schmidt, bød
velkommen på vegne af RYK og PTU og
glædede sig over det gode samarbejde,
som dagen var et resultat af.
Fire billeder nederst: Der var god snak i
pauserne, og pulsen kom op i Cathrine
Guldbergs workshop med siddende
træning.

Workshops
Der var workshops for dem, der har
interesse i arbejdsmarkedet, dropfodsstimulator, forebyggelse af siddesår, siddende træning og stomi som en løsning
på tarmproblemer.
Sanne Dahl fra Randers havde taget fri
fra job for at deltage i dagen.
- Jeg har også deltaget i de tidligere
Forsknings- og sundhedsdage og har

hedsdag

haft stor glæde af at deltage ... der er
altid lidt nyt, man kan tage med hjem.
Sanne havde bl.a. valgt workshoppen
“Forebyggelse af siddesår”.
- Jeg vidste vel det meste i forvejen,
men det var meget informativt og en
god reminder ... og det er altid godt at
få genopfrisket sin viden om, hvad man
selv kan gøre for at forebygge siddesår.
Michael Sørensen fra Fårvang var med
for første gang.
- Det var rigtig godt. Jeg har kun ros til
dagen. Gode oplægsholdere og gode
workshops. Og så var det superspændende at høre Fin Biering-Sørensens
oplæg om rygmarvstransplantat.
Michael Sørensen deltog bl.a. i work-

Peter Mygind afsluttede dagen på festlig
vis med en peptalk om bl.a. det gode liv.
shoppen med “Siddende træning”.
- Det var en god oplevelse. Det overraskede mig, at jeg kunne få pulsen op.
Nu har jeg købt Cathrine Guldbergs nye
dvd og håber at komme i gang med at
træne hjemme.
Sponsorer
I alt 15 firmaer støttede dagen med
stand, og det gav travlhed i foyerområdet i pauserne, hvor deltagerne blev
præsenteret for produkter og ydelser og
kunne få en snak med firmaerne.
- Vi sætter stor pris på det gode sam-

arbejde, vi har med firmaerne omkring
denne dag. Vi er glade for, at de vil være
her, hvilket er forudsætningen for, at
dagen kan gennemføres, fortæller Helle
Schmidt.
Mygind afrundede dagen
Dagens sidste indlæg af Peter Mygind
løftede stemningen i salen.
- Det var både sjovt og livsbekræftende,
fortæller Michael Sørensen.
I 2017 vil PTU og RYK igen invitere til
Forsknings- og sundhedsdag.

RYK! 4 · 2015

33

Professor Fin Biering-Sørensen var hovedtaler på
Forsknings- og sundhedsdagen i Vejle. Trods for
behold for de resultater, der kan opnås med ryg
marvsimplantatet, har han store forhåbninger.

Forskning:

Ingen danskere med
i rygmarvsforsøg

Tekst: Anne-Grethe Guldfelt
Foto: Anita Graversen

”Rygmarvsimplantatet er ingen mirakelkur. Men det kan være et skridt på vejen
til at hente noget følesans og funktionalitet tilbage”.
Så kort formulerede professor Fin
Biering-Sørensen fra Klinik for Ryg
marvsskader i Hornbæk sig på RYK og
PTU’s Forsknings- og sundhedsdag på
Vingstedcenteret ved Vejle. Fin BieringSørensen var hovedtaler på dagen. Men
trods sine forbehold for de resultater,
der kan opnås med rygmarvsimplantatet, har professoren store forhåbninger
om, at det vil være muligt at hjælpe
personer, der har fået en alvorlig og
komplet rygmarvsskade.
En brobygger i rygmarven
Rygmarvsimplantatet indeholder
vækstfaktor og nogle af patientens
egne nerveceller, i form af nervetråde
fra benet. Implantatet opereres ind i
rygmarven og er få centimeter langt.
Under operationen bliver et tilsvarende stykke af rygmarven taget ud.
Rygmarvsimplantatet skal så at sige
fylde hullet efter den del af rygmarven,
der bliver fjernet. Sammen med nervetrådene fra benet er det rygmarvs
implantatets vækstfaktors opgave at
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gendanne celler og nerveforbindelser,
dvs. at implantatet er med til at være
den brobygger, der får genskabt forbindelsen i rygmarven. Det centrale i
forsøgsprojektet er derfor, om det er
muligt at gendanne netop de rigtige
celler, der kan skabe forbindelse mellem
rygmarvens øvre og nedre del.
Nedbryder sig selv
I Vejle lagde professor Fin BieringSørensen ikke skjul på de risici, der kan
være forbundet med, at rygmarven
bliver skåret helt over.
”Det er en kompliceret proces i rygmarven, der skal få nye nerveceller til at
vokse frem. Hvis det lykkes, vil det så
være de rigtige forbindelser, der bliver
genskabt? Eller vil de nye celler skabe
nogle forbindelser, der resulterer i, at
patienten får smerter?”
En anden risiko ved at indoperere
rygmarvsimplantatet i er, at implantatet bliver afstødt. Men sker det ikke,
er forhåbningen, at implantatet i løbet
af tre til fire uger har fået nye celler i
rygmarven til at vokse frem. I løbet af
denne tid vil implantatet nedbryde sig
selv, og de nye celler vil overtage ”pladsen” i rygmarven. Det formodes at være

bindevævsceller, og først når nye nerveceller er vokset frem, kan forbindelsen
mellem hjernen og områderne neden
for rygmarvsskaden genskabes.
Effekt af forsøget
Hvis der kan genskabes følelse og funktionalitet i rygmarven, vil resultaterne
blandt andet blive målt på muskelstyrke
på seks forskellige niveauer. 0: ingen
muskelfunktion. 1: nogen følelse af
muskelsammentrækning. 2: bevægelse,
når tyngdekraften er ophævet. 3: bevægelse mod tyngdekraften. 4: bevægelse
mod tyngdekraften med nogen modstand. 5: normal styrke.
Kriterierne for at være med i forsøget
er, at personen er ml. 18 og 65 år, og
at der er tale om en rygmarvsskade
med et traume svarende til T2-T11.
Personer med tetraplegi er valgt fra
i forsøgsprojektet, fordi der vil være
for stor en risiko for at miste funktion.
Forsøgspersonerne skal endvidere være
parate til intensiv træning i en gangrobot tre gange om ugen i 18 måneder.
Første operation udsat
Forsøgsprojektet er interregionalt med
deltagelse af 24 personer fra Sverige,

Finland og Danmark. Fra Danmark kan otte
personer deltage i projektet – fire fra Klinik
for Rygmarvsskader i Østdanmark og fire
fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade i
Viborg.
På Forsknings- og sundhedsdagen kunne
professor Fin Biering-Sørensen fortælle,
at den første operation med rygmarvsimplantatet var planlagt til den 15. oktober.
Operationen er imidlertid blevet udsat, idet
der er opstået behov for at ændre i den
oprindelige godkendelse, som Karolinska
Universitetssjukhuset har fået fra det svenske Läkemedelsverket.
Ingen danskere med
Endnu har det ikke være muligt at finde
rygmarvsskadede i Danmark, der opfylder
kriterierne. Men det overrasker ikke professor Fin Biering-Sørensen.
”Når der er tale om komplette rygmarvsskader, har der været en stor og positiv
nedgang i antallet de seneste år. Vi har fået
mere sikre biler og langt bedre trafiksikkerhed, der kan læses på ulykkestallene.
Desværre har vi så set flere cykeluheld.
Men det er sjældnere, at de personer,
der kommer til skade, får komplette
rygmarvsskader”.
De to danske klinikker har inden for den
seneste periode på 5 år kun haft én paraplegiker med en komplet rygmarvsskade.

Møde i NORR
I september mødtes repræsentanter fra de nordiske landes
rygmarvsskadeforeninger i NORR for at udveksle erfaringer og tale
om samarbejdsprojekter. Mødet fandt sted dagen før den nordiske
kongres NoSCoS, der fandt sted i Trondheim.
Tekst: Helle Schmidt og Mikkel Bundgaard • Foto: Helle Schmidt

D

et årlige møde i NORR blev
holdt i Trondheim på det relativt nye St. Olavs Hospital; et
modtagehospital for patienter, der bor
nord for Trondheim.
Udfordring at fastholde ekspertise
Hospitalet har alle specialer, deriblandt en neurologisk afdeling med
genoptræning for rygmarvsskadede.
Med sine blot ti senge og ca. 40 nye
patienter om året er det ikke en stor
afdeling, men kapaciteten er politisk
vurderet som passende i forhold til at
kunne varetage behovet for det tyndt
befolkede Nordnorge. Det er dog en

til et nyt kvindenetværk lagt, og et
resultat af netværkets arbejde blev
udmøntet på NoSCoS, hvor repræsentanter fra netværket var tovholdere
for en workshop med fokus på kvinderelaterede emner. (Læs også omtale
på side 37, red).
Baltisk minikonference
Et andet samarbejdsprojekt, der er
blevet drøftet i NORR, er muligheden
for at lave en minikonference i de baltiske lande mhp. at støtte etablering
af en interesseforening for rygmarvsskadede. Der er ingen foreninger for
rygmarvsskadede i de baltiske lande,

RYK! magasin vil følge forsøget.

20 års forskning
Rygmarvsimplantatet er resultatet af en forskning i at reparere skader på det centrale nervesystem, der begyndte for mere end 20 år
siden. Det er den biofarmaceutiske virksomhed i Sverige BioArcTic Neuroscience, der
står bag udviklingen af implantatet. Selskabet
blev grundlagt med det formål at skabe en
behandling for komplet rygmarvsskadede. Det
primære fokus er i første omgang at udvikle
produktet til det europæiske og amerikanske
marked. Rygmarvsimplantatet er patenteret,
og forsøgsprojektet er godkendt i Europa og
USA. Forsøget med at indoperere implantatet
i mennesker er finansieret af EU’s forskningsog innovationsprogram Horizon 2020 med 45
mio. kr. Virksomheden har medfinansieret med
andre 36 mio kr. Udviklingen er sket i samarbejde med den innovative forskningsenhed
på Karolinska Institut og Universitetssygehus
i Stockholm og ledes af neurokirurg og professor Mikael Svensson, der forsker i at reparere
skader på centralnervesystemet.

udfordring for personalet at fastholde
ekspertisen med en så lille afdeling.
Derfor er det vigtigt for dem at have
et nært samarbejde med landets to
andre afdelinger for rygmarvsskadede, hvoraf den største ligger i Oslo.
En fordel, de trods alt har på St. Olavs
Hospital, er, at alle øvrige relevante
specialer er samlet på matriklen.
Det var i øvrigt pudsigt at erfare, at de
har RYKs udgivelse ”Håndbog i para- og
tetraplegi” til salg i deres afdeling.
Kvindenetværk
På sidste års NORR-møde blev kimen

NORR-repræsentanterne fik lejlighed
til at få en rundvisning på det nye St.
Olavs Hospital, som modtager patienter med rygmarvsskader nord for
Trondheim.
og generelt er mennesker med handicap ikke synlige i det offentlige rum.
Der var på mødet bred tilslutning til at
hjælpe de baltiske lande, og i løbet af
det kommende år vil LARS, den norske
rygmarvsskadeforening, tage initiativ til at undersøge mulighederne for
dette.
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NoSCoS
Trondheim dannede ramme om dette års NoSCoS-kongres i september. Ét emne fik særligt fokus på den
nordiske kongres: overvægt og ernæring.
Tekst: Mikkel Bundgaard og Helle Schmidt • Foto: Helle Schmidt

D

en nordiske sammenslutning
af behandlere og forskere
inden for rygmarvsskader,
NoSCoS, mødes hvert andet
år et sted i Norden. I år samledes ca.
250 deltagere den 9. – 11. september
på Clarion Hotel og Congress i den
smukke by Trondheim.
’State of the art’
Nogle af hovedtemaerne for årets
kongres var rygmarvsskaderegister,
kredsløb, ernæring og stofskifte og
fysisk træning. Hen over tre dage var
programmet spækket med interessante
oplæg fra Nordens eksperter på området. For lægfolk som RYKs udsendte er
det meget inspirerende at opleve den
entusiasme, som de professionelle fagfolk lægger for dagen i deres arbejde.
Men samtidig er det en udfordring at
forstå, når fagtermer og statistiske analyser flyver om ørerne på os.
Vores egen professor Fin BieringSørensen indledte kongressen med
et ’state of the art’ oplæg, dvs. et
overblik over, hvor vi står nu med
hensyn til viden om rygmarvsskader.
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Gennemsnitsalderen blandt folk med
rygmarvsskader har nærmet sig alle
andres. Nogle af de væsentlige årsager
er forebyggelse af sår og brug af katetre, der mindsker risikoen for nyreskader. De to faktorer, der stadig spøger,
når vi taler om dødsårsag, er problemer
med lungefunktion og kredsløbsproblemer, forårsaget af at vi bevæger
os mindre. En vigtig pointe, som Fin
Biering-Sørensen påpegede i sit oplæg,
er, at nytilskadekomne skal “uddannes”, så de får indsigt og forståelse af
kroppens signaler. Det er afgørende for
deres sundhed og livskvalitet.
Overvægt og ernæring
Overvægt og fedme var emner, som
blev berørt i flere oplæg. De bliver mere
og mere udbredt blandt mennesker
med rygmarvskade bl.a. pga.:
• Et reduceret energiforbrug
• Lav muskelmasse/ændringer i stofskiftet
• Lav muskelfunktion/fald i fysisk aktivitet
• Medicin – fx blakofen behandling
• Depression
• Ændringer i livssituationen
Der er mange vigtige argumenter for

at holde sin vægt eller komme af med
sin overvægt. De overflødige kilo tærer
på kroppen, især på skuldre og arme,
ligesom man risikerer at miste sin
mobilitet og dermed uafhængighed.
Andre alvorlige problemer er fx hjertekarsygdomme, sukkersyge og forhøjet
blodtryk. Ens selvværd betyder mentalt
meget, og hvis man skal se lidt ud over
egen næsetip, så belastes det plejepersonale, der i givet fald bliver nødt til at
hjælpe én, også unødigt. Overvægt er
ikke en ”selvfølge” blandt rygmarvsskadede, og man kan gøre meget selv for at
undgå det. For det første motion. Man
behøver ikke dyrke ekstremsport, men
det er vigtigt at motionere 2-3 timer om
ugen. Alt tæller, herunder f.eks. dagligdags gøremål, kørestolstræning, fitness,
ture i naturen, osv. En anden vigtig ting
er kosten. Ernæringen er kritisk for
rygmarvskadede, fordi energiforbruget
falder, og medicin dræner kroppen for
næringsstoffer. Det giver sekundære
sundhedskomplikationer som f.eks.:
urinvejsinfektion, forstoppelse og/eller
diarré, siddesår, osteoporose og gigt.
Som rygmarvsskadet kan man konklu-

dere, at man ikke har brug for lige så
mange kalorier som andre, og at for
meget og forkert mad giver kroppen
mange udfordringer, såsom overvægt
og andre sundhedskomplikationer.
”Det er ikke raketvidenskab. Spis mindre
og sundere, hold din vægt, motioner og
ha’ en sund livsstil”, var budskabet på
konferencen.
Gode pointer
De fleste af oplæggene på kongressen
gav ikke overraskende nyt. Der er dog
mange af pointerne, som er interessante, selv om man godt kender dem i
forvejen: Forebyggelse af sår afhænger i
høj grad af, hvad man spiser.
Generelt ses en forringet nyrefunktion
15-20 år efter en rygmarvsskade. Derfor
er jævnlig kontrol vigtig.
Man har haft succes med at forbedre
håndfunktionen hos tetraplegikere ved
at transplantere nerver fra underbenet
til hånden. På det punkt er Sverige og
Norge længere fremme end Danmark.
Fysisk træning er bedre end medicin!
Det gælder både et forbedret kredsløb,
og at neurogene smerter ofte får mindre betydning.
Funktionel elektrisk stimulation (man
aktiverer muskler ved at stimulere dem
ved en svag strøm) giver bedre blodcirkulation og hjertefunktion. Det kræver
daglig træning, og at man starter så
hurtigt som muligt efter skaden.
Arbejde giver bedre livskvalitet: socialt,
identitetsmæssigt ift. anerkendelse og
selvværd samt mindre fokus på smerter.
En barriere her er ofte helbredet, der
udelukker, at man kan arbejde på fuld
tid.
Kønsspecifikke forskelle
Traditionelt har der været langt flere
mænd end kvinder, som er blevet
rygmarvsskadet. De senere år er denne
forskel blevet udlignet, fordi en større
andel pådrager sig skaden non-traumatisk, dvs. som følge af nervesygdomme
eller som følge af andre sygdomme,
f.eks. kræft.
En interessant workshop satte fokus på
det faktum, at rehabilitering og udformning af kørestole generelt er designet til
mænd. Andre oplæg satte fokus på de
kønsspecifikke forskelle hos mennesker
med rygmarvsskader. Kvinder har generelt større problemer med afkalkning
i knoglerne. Huden bliver mere sårbar
under menopausen, hvor østrogenniveauet er lavt. Inkontinens er større
hos mænd. Kvinder oplever i højere

grad muskel- og ledsmerter, træthed og
neurogene smerter – sandsynligvis fordi
de er mere tilbageholdende med at
kræve en ny stol, når det er nødvendigt.
Rehabiliteringen er mere krævende
og længere hos kvinder, og mentalt er
kvinder mere sårbare. Kvinder deltager
væsentligt mindre i sportsaktiviteter

RYKs næstformand, Mikkel Bundgaard
deltog i en paneldebat om nordisk
forskningssamarbejde. Fra venstre bag
Mikkel: Fin Biering-Sørensen fra Klinik for
Rygmarvsskader, Joel Glover fra Suunaas
Hospital og Mikael Svensson, leder af
Karolinska projektet (indoprerering af
implantater i rygmarven). Formand for
RYKs søsterorganisation LARS, Leif Arild
Fjellheim, til venstre for Mikkel, var ordstyrer. (Foto: LARS).
end mænd, og 50 % færre kvinder med
rygmarvsskade er i arbejde. Alle ovenstående faktorer medfører et større
behov for erfaringsudveksling blandt
kvinder med rygmarvsskade, både
nationalt og mellem de nordiske lande.
Derfor har vi i NORR-regi oprettet
”Nordic Network for Women with SCI”.
(se også rubrik på denne side, red).
Nye vedtægter for NoSCoS
Efter kongressens afslutning afholdt
NoSCoS generalforsamling. Professor Fin
Biering-Sørensen blev valgt som præsident. Han stillede et ændringsforslag til
vedtægterne, som betyder, at RYK og de
øvrige rygmarvsskadeforeninger fremover
er fuldgyldige medlemmer af NoSCoS. Det
er en vigtig anerkendelse af foreningerne
som ligeværdige deltagere, og det giver os
mulighed for afgørende indflydelse, da vi
nu får mulighed for at blive repræsenteret
i NoSCoS’ bestyrelse.

Boosting
Der blev også holdt et oplæg om boosting. Boosting bruges internationalt til
at fremme idrætsudøveres præstation.
Nogle rygmarvskadede, især tetraplegikere, kan øge deres blodtryk, ved
f.eks. at have en fyldt urinblære eller
ved at påvirke sig selv med smerte. En
undersøgelse med 8 atleter viste, at de
ved brug af boosting kunne forbedre
deres præstation med 9,7 %, men
også at det kan være svært at kontrollere. Problemet med denne form for
”doping” er, at hvis blodtrykket stiger
for meget, kan det medføre hjerneblødning og døden, hvorfor det er vigtigt at
advare imod.
Næste NoSCoS-kongres bliver afholdt i
maj 2017 i Linköping, Sverige. Ud over
at vi bliver klogere på viden om behandling af rygmarvsskader, er NoSCoS
stedet, hvor RYK skaber og vedligeholder kontakter til vigtige samarbejdspartnere. Og i 2019 bliver vi medarrangør af
kongressen i København.

Kvindeworkshop
Kvinder fra de nordiske lande startede i januar 2015 et nordisk netværk
for kvinder med en rygmarvskade.
Formålet med netværket er at støtte
og opmuntre kvinder med rygmarvskade og sætte fokus på de problemstillinger og udfordringer, kvinder har.
(se artikel i RYK! magasin nr. 1.2015).
Første mål for netværket blev hurtigt opfyldt med en lukket facebookgruppe: Nordic Network for Women
with SCI.
Det andet mål var at få en workshop
på NoSCos konferencen i 2015. Det
lykkedes også. Workshoppen blev
en stor succes. Der var tre oplægsholdere, der talte om alt fra sex, graviditet og fødsel til overgangsalder
og senskader, ligesom netværket fik
mulighed for at præsentere sig for en
stor skare af tilhørere, der med stor
interesse lyttede til de kvinderelaterede oplæg.
Helle Schmidt
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Kort Nyt
International lærebog om rygmarvsskader
I 1212 lancerede ISCoS, der den internationale organisation for læger og andre, der arbejder med mennesker
med rygmarvskader, en internetbaseret læringsplatform
med navnet elearnsci.org. Nu, kun tre år senere, kommer ISCoS med en lærebog over samme emne ”Textbook
on Comprehensive Management of Spinal Cord Injuries”.
Målgruppen for lærebogen, der dækker alle mulige problemstillinger inden for behandling og rehabilitering af
rygmarvskader, er lægestuderende, yngre læger og andre
professionelle fagpersoner, der for første gang arbejder med
rygmarvskadede patienter. Ideen bag bogen er at række
ud til læsere, som ikke har let adgang til internet, samt til
undervisningsinstitutioner, som ikke kan benytte internettet
i deres undervisning. Som et opslagsværk er bogen ideel til
biblioteker på hospitalsafdelinger, m.m. Mennesker med en
rygmarvsskade vil også kunne finde nyttige informationer i
bogen, da flere af bogens forfattere selv har en rygmarvsskade. Hovedredaktøren er Harvinder Singh Chhabra, som
var ildsjælen bag elearnsci.org. Bogen koster $ 150 og kan
købes via Amazon. Læs mere om bogen på iscostextbook.
org.
JH

Møde med ministeren
I september aflagde socialminister Karen Ellemann (V) et besøg i
Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, hvor hun gav husets
handicaporganisationer mulighed for at fremlægge en mærkesag.
Dansk Handicap Forbund (DHF) valgte at pege på borgerstyret
personlig assistance, den såkaldte BPA-ordning, og landsformand
Susanne Olsens budskab var at sikre ro om bestemmelsen for BPA.
Forud for mødet havde DHF skrevet til ministeren, hvor forbundet fremlagde ønsket om udformning af en national takstmodel
for udmåling af tilskud og administrationsbeløb. Det vil dels gøre
det enkelt for kommunerne at administrere ordningen, dels sikre
aflønning på overenskomstmæssige vilkår for borgere med en BPA.
DHF påpegede også vigtigheden af etablering af en godkendelsesordning for de firmaer og foreninger, som tilbyder at varetage
arbejdsgiveransvaret, ligesom arbejdslederkurser for den enkelte
blev nævnt med fokus på støtte frem for kontrol.
Ligesom de øvrige handicaporganisationer fik Dansk Handicap
Forbund tre minutter til at uddybe problemstillingen under mødet.
Det affødte stor lydhørhed og spørgelyst hos ministeren.
DHF håber, at den gode dialog med ministeren kan sikre et langtidsholdbart og mere stabilt grundlag for BPA-ordningen.
BB

Bevica Fondens Tilgængelighedspris
Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2015 gik til ’Volue – livemusik for alle’ for deres nytænkende tilgang til spillesteder
og festivaler for alle. Volues tilgang til tilgængelighed har vakt
stor interesse, både blandt unge med handicap og i livemusikmiljøet. Volue startede i 2014 efter en undersøgelse, der
viste, at mange unge med handicap ofte eller meget ofte må
aflyse at overvære livekoncerter på grund af udfordringer
med tilgængeligheden. Omvendt har mange spillesteder og
festivaler efterspurgt mere viden om, hvordan de bliver mere
tilgængelige for gæster med særlige behov. Ved overrækkelsen sagde bestyrelsesformand for Bevica Fonden, Torben
Svanberg:
- Volue nytænker tilgængelighed. Det handler ikke kun om,
hvorvidt man kan få adgang til spillestedet eller festivalen.
Projektet tager fat i alle hjørner af livemusikken, om det er
koncertoplevelsen eller mødet med de ansatte og frivillige,
eller om man kan få den nødvendige information, man har
behov for, inden man besøger et spillested eller en festival.
Det synes vi er rigtigt interessant og ikke mindst vigtigt for at
få en god helhedsoplevelse.
For Volue er det vigtigt at skabe bedre musikoplevelser for
unge med handicap.
- Vi er meget stolte over at modtage årets tilgængelighedspris.
Det viser, at projektet rammer et helt særligt område inden
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for tilgængelighed, fortæller
Mads Brix Baulund, der er formand for Sammenslutningen
af Unge Med Handicap og en del af styregruppen bag Volue.
Volue vil bruge prisen på, at endnu flere spillesteder og festivaler bliver tilgængelige for gæster med særlige behov, og Volue
har derfor søsat et projekt, hvor de involverede spillesteder
og festivaler skal dyste om at vinde Tilgængelighedsprisen
2016.
- Med vores projekt har vi nu mulighed for at opkvalificere
livemusikmiljøet, således at de føler sig godt klædt på, samtidig med at vi giver dem en gulerod til at indstille deres
eget spillested eller festival til Tilgængelighedsprisen 2016,
forklarer Mads Brix Baulund, formand for SUMH.
Bevica Fondens tilgængelighedspris uddeles en gang om året
og gives til en person eller organisation, som gør en særlig
indsats for mennesker med bevægelseshandicap. Prisen er på
100.000 kr. Læs mere om Bevica Fondens arbejde på bevica.
dk

Pligt til individuel vurdering
Nogle kommuner afslår at hjælpe forældre med
handicap, hvis de har en rask ægtefælle - alene
med den raske ægtefælle som begrundelse. Men
det går ikke, slår Ankestyrelsen fast i en ny afgørelse i en konkret sag i landets næststørste kommune, som Scleroseforeningens socialrådgivning
har hjulpet med.
- Heller ikke selv om kommunen har fastsat kvalitetsstandarder, der siger, at man ikke kan få hjælp,
når man har en rask ægtefælle, fortæller ledende
socialrådgiver i Scleroseforeningen, Nadia Buchard,
som betragter afgørelsen som en sejr, der kan bruges som løftestang i andre lignende sager.
- Denne her sag fra Aarhus Kommune, hvor et ungt
par med små børn bliver nægtet hjælp, alene med
baggrund i kommunens egne kvalitetsstandarder,
er ikke enestående. Vi har mange lignende sager i
hele landet. I Ankestyrelsens afgørelse i denne sag
slås det for første gang fast med syvtommersøm,
at kommunen har pligt til at vurdere hvert enkelt
tilfælde selvstændigt og individuelt, og at kommunens kvalitetsstandarder aldrig kan være andet
end vejledende og skal fraviges i de tilfælde, hvor
behovet påkræver det.
Det er dog ikke en principafgørelse, oplyser
Scleroseforeningen.
BB
Snakketøjet
Et nyt redskab, der er hentet fra Norge og oversat
til dansk, skal styrke voksenrelationen til børn, der
har en forældre, der er blevet alvorlig syg. Under
navnet snakketøjet.dk er det norske snakketoyet.
no blevet oversat til dansk af Videnscenter for
Patientstøtte. Snakketøjet er et digitalt redskab
udviklet til voksne, herunder sundhedsprofessionelle, der møder børn i deres hverdag, der har en
forældre, der er alvorligt syg. Andre voksne (i nabolaget, skolen, børnehaven, på uddannelsesinstitutioner mv.) kan også have glæde af Snakketøjet.
På snakketøjet vælger du, hvilken relation du har
til det barnet, og kan herefter få gode råd til, hvordan du kan være en støtte for barnet, når hverdagen ændrer sig, og barnet står i en svær situation.
Gennem anbefalinger og eksempler bliver man
vejledt til den gode samtale med både forældrene
og barnet til den syge forældre. Snakketøjet er
udviklet ud fra præmissen om pårørende børns
rettigheder for at blive set, hørt og inddraget, når
en forælder bliver alvorligt syg.
Find det på snakketojet.dk
BB

Multihal på Musholm
En multihal med helt unikke muligheder for aktiviteter for mennesker med
mobilitetshandicap er kronen på det nybyggeri af Musholm Ferie, Sport
og Konference ved Korsør, som Muskelsvindfonden sammen med landets
største fonde har finansieret. Tilgængeligheden er så indarbejdet i husets
design og arkitektur, at man kun bemærker den, hvis man har brug for den.
Loftslifte er skjult, hæve-sænke-sengene ligner traditionelle hotelsenge,
lyskontakter er sorte til hjælp for de svagtseende, døre og gardiner kan
styres med smartphoneteknologi, og klatrevæg og svævebane kan benyttes af kørestolsbrugere. Nybyggeriet består af en ikonisk multihal samt 24
universelt designede hotelværelser. Det er tegnet af AART architects og
tiltrækker sig allerede opmærksomhed fra både arkitektur-interesserede
samt den tyske og danske turismebranche. For Muskelsvindfondens formand, Evald Krog er det en drøm, der bliver til virkelighed:
- Dette er et stort skridt ind i fremtiden for mennesker med handicap, og
vi håber resten af Danmark vil følge med.
Ifølge Dansk Industri kan et øget fokus på tilgængeligheds-turisme styrke
Danmarks gennemslagskraft i lande som Tyskland, Norge, Sverige, Holland
og Finland, der i alt har 10 mio. borgere med handicap, og 33 mio. ældre
borgere, som i stigende grad ligeledes stiller krav om tilgængelighed i
bred forstand, men gerne vil ud og opleve verden. Musholm-byggeriet
er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond, A. P. Møller & Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Realdania, Slagelse Kommune
og Muskelsvindfonden. Byggeriet blev indviet den 1. oktober. På RYKs efterårsseminar i november fik deltagerne glæde af de mange nye muligheder,
som Musholm tilbyder sine gæster.
BB / Foto: Bo-Nymann
UlykkesLinjen
I august lancerede PTU en ny hotline, UlykkesLinjen, der skal
hjælpe med telefonisk vejledning til ofre for trafikulykker.
Personer, der kommer ud for en alvorlig ulykke, vender ofte
tilbage til en svær og uoverskuelig tilværelse, og de ved
ikke, hvor de skal henvende sig for at få den rette hjælp og
vejledning.
- Mange af de fysiske, psykologiske, økonomiske og psykosociale følger af en ulykke efterlader de ulykkesramte og deres familier
i en uoverskuelig situation, fortæller Philip Rendtorff, direktør i PTU, og
påpeger, at selv om man er udskrevet fra hospitalet, er der et fortsat stort
behov for koordineret hjælp og vejledning omkring genoptræning, psykologhjælp, hjælpemidler, advokatbistand, forsikring og sygedagpenge.
UlykkesLinjen tilbyder telefonisk støtte af vejledere med mange års erfaring, der skal hjælpe trafikulykkesskadede med de spørgsmål, der opstår
i tiden efter ulykken. De trækker desuden på et bagland af specialister,
bl.a. jurister, læger, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Bag
UlykkesLinjen står PTU i et samarbejde med Havarikommissionen for
Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension.
UlykkesLinjen får økonomisk støtte af Rådet for Offerfonden, der har til
formål at gøre en indsats for ofre for trafikulykker. UlykkesLinjen har åbent
alle hverdage kl. 9-15 og kontaktes på tlf. 3673 2000.
BB
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Landsdækkende service
til dig med en BPA-ordning

MG-V kAn BL.A. VAretAGe:
Lønadministration og alle indberetninger til det offentlige
Automatisk vagtplanlægning til dine
hjælpere via vores let tilgængelige system, som kan spare dig for meget tid.
Vores system giver dig et godt overblik,
og det giver også dine hjælpere mulighed for at bytte vagter indbyrdes
Personlig konsulent, der kender alt til
din sag
Rekruttering & vikarassistance. MG-V
har mange års erfaring i vikarbranchen
og vil derfor kunne levere fast personale
med eller uden sundhedsfaglig uddannelse
Arbejdspladsvurdering (APV). Vi hjælper
dig med at arbejdsmiljøet er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
for dine hjælpere
E-læringskurser til hjælperne. Netbaseret undervisning, som øger hjælpernes
faglige kvalifikationer

er du visiteret til hjælp efter § 95 eller
§ 96 i Lov om Social Service vedrørende
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), kan du overlade alt det administrative og juridiske arbejde til MG-V, så du kan koncentrere dig om det, du synes er vigtigt her i livet,
MG-V kan være din samarbejdspartner uanset hvor i Danmark, du bor.

V I K A R B U R E A U

kontakt os uforpligtende på 23 104 104 og se
om det er MG-V, der skal administrere din
BPA-ordning i fremtiden.

