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.. men hjemme bedst!

BPA-ordning

Pleje til voksne med specielle behov
Drop papirbøvlet

Focus on Care har mange specialer

Focus on Care tilbyder at varetage ansvaret for arbejdsgiverdelen,
så den handicappede kun har arbejdslederdelen, som består af
vagtplanlægning og arbejdsbeskrivelser. Hos Focus on Care bliver den
handicappede tilknyttet en BPA-konsulent, der yder den nødvendige
støtte og rådgivning i din rolle som arbejdsleder samt en sundhedsfaglig
uddannet rådgiver, som har indsigt i alt det administrative og kan vejlede
om juridiske detaljer ved BPA-ordningen.

Focus on Care tilbyder at passe og pleje handicappede
voksne i eget hjem. Ved længerevarende forløb
sammensætter vi et personligt team i tæt samarbejde med
den handicappede. Dit personlige team bliver tilknyttet
hjemmet, så familien ikke skal forholde sig til nye
mennesker hele tiden.

Når BPA-ordningen er bevilliget, og arbejdsgiveransvaret givet videre til
Focus on Care, så kan hverdagen blive fyldt med frihed, livskvalitet og
trygge rammer.

Ansvar er tungt – men det kan deles!
Focus on Care kan overtage ansvaret for:

• det økonomiske og juridiske vedrørende hjælperne
• udarbejdelse af kontrakter

Et udsnit af listen ser således ud:
• rygmarvsskader
• hjerneskader og epilepsi
• muskelsvind og neuromuskulære lidelser
Kontakt os gerne, hvis det område,
der er relevant for dig, ikke er på listen.

• beregning og udbetaling af løn og indbetaling af pension
• administration i forbindelse med barsel, ferie og sygdom
• rådgivning og vejledning i forbindelse med MUS-samtaler,
personalemøder og planlægning
• at sikre rammerne for et godt arbejdsmiljø
• at håndtere advarsler og opsigelser
• økonomisk opfølgning til blandt andet kommunen.

Hjemme er der, hvor man ikke er gæst
Når man er i sit eget hjem, frigøres den energi og de kræfter, som ellers blev brugt på
at være ”gæst” på hospitalet, institutionen eller hvad der nu er alternativet.
De trygge rammer betyder, at udbyttet af plejen bliver større.
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Ring 5240 6411
Focus on Care
Over Hadstenvej 38 · 8370 Hadsten
www.focusoncare.dk
e-mail: info@focusoncare.dk

Kære læser
Foråret har bragt sommeren med sig. Og med
den er der forhåbentlig gode oplevelser og tiltrængt ferie i vente for mange af RYK!s læsere.
Måske når du at læse dette blad inden ferien,
eller måske tager du det med på din ferie. Under
alle omstændigheder kan du glæde dig til spændende læsestof.
Forskning inden for rygmarvsskader har fart på
- der er international bevågenhed, og selv de
danske medier har øje for, hvad der sker. Det
er dejligt, og det giver forhåbentlig medvind til
området. Læs om det nyeste forsøg på VCR med
indoperering af en pacemaker til stimulering af
lammede muskelfunktioner. Samme sted vil man
påbegynde et studie om effekt af cannabis på
smerter og spasticitet.
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RYK har i foråret deltaget i den nordiske konference NoSCoS og har bragt nyheder med
hjem til RYK!s læsere. RYK har også været forbi
Christiansborg, skrevet til Sundhedsstyrelsen
og bidraget til et høringssvar om forslag til ny
bilbekendtgørelse.
Sommeren kan tilbringes på en tre-hjulet Harley.
Det gør Frank fra Herning, som du kan læse et
interview med. Andre deltager i RYKs sommerkursus, og kan man ikke det, så fortvivl ikke. RYK
afholder et stort og flot efterårsseminar i oktober
med fokus på nyeste forskning og behandling.
Folder er medsendt.
Så mon ikke vi ses før eller siden. Indtil da ønskes
alle RYK!s læsere en god sommerferie.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 2 · 2017
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HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE

NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?
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Tænk dig om før du ikke stemmer

ommunaldirektører i en række af de større kommuner har foreslået at kommunerne overtager ansvaret
for bevillinger af vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri
fysioterapi bliver bevilget til personer med en kronisk
lidelse, hvor det ud fra en lægefaglig vurdering menes at kunne
forbedre eller vedligeholde funktioner eller forhale forringelse
af funktioner. Som det er i dag, er det ens egen praktiserende
læge, som bevilger.
Kommunaldirektørerne vil overtage bevillingskompetencen, for
at kunne styre den stigende udgift, som de skriver, at kommunerne ikke har budget til. De skriver, at fysioterapien er et godt
tilbud, men i dette tilfælde er besparelsen åbenbart vigtigere.
Direktørerne argumenterer for, at man ved at give kompetencen
til kommunerne, vil kunne sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, da de i forvejen står for bevillingen af hjælpemidler
mv.

Det står klart at vi som forening skal væbne vores medlemmer,
så I er opmærksomme på hvad jeres rettigheder er. Vi skal som
brugere af det sociale system være rimelige i vores krav, men vi
kan ikke altid forvente at kommunerne er rimelige i deres.
Lov om social service er ved at blive revideret og vi ved endnu
ikke nøjagtig hvordan den lander. Indtil videre er det gældende,
at der i bevillingssager skal foretages en konkret og individuel
vurdering af den enkeltes behov.
Også ved ændring af bevillinger.
Det er åbenlyst vigtigt at der bliver taget hensyn til den enkeltes
situation for at afhjælpe behovet.
Samtidig vil RYK gøre vores
stemme gældende politisk, så
sparekrav ikke kommer forud for
den enkelte borgers behov for
kompensation.

Leder

Det fremgår ikke af kommunaldirektørernes forslag hvilken type
medarbejder, de mener skal overtage vurderingen af, hvem der
er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Men alt i deres oplæg
tyder på, at besparelsen har større prioritet for dem, end hvad
der er bedst. Hvem andre end ens egen læge er bedre til at
vurdere ens behov?

Der er kommunalvalg til november.
Kom
m unernes Landsforening vil i
anledning af kommunalreformens 10
års jubilæum lancere en kampagne
med mottoet “Tænk dig om før du ikke
stemmer”. Vi kan som borgere forvente,
at lokalpolitikerne landet over vil love
en masse i løbet af valgkampen. Det
er ikke for tidligt at overveje hvordan vi, som brugere af kommunernes sociale tilbud, vil holde politikerne fast i deres løfter.

Et tilsvarende problem med manglende faglig viden ved den
bevilligende person har allerede eksisteret i nogle kommuner i
flere år. Her kan det være kontormedarbejdere, der sidder med
bevillinger af såkaldte kropsbårne hjælpemidler, som bl.a. dækker over kateter- og stomiprodukter. Før i tiden var det sygeplejersker, som havde særligt kendskab til udvalget at produkter
og var uddannede til at kunne rådgive borgere som havde disse
behov. Det er i sig selv meget betænkeligt, at kontormedarbejdere sidder med dette ansvarsområde, da de på ingen måde
har en sundhedsfaglig forudsætning for at kunne vurdere, hvad
der er den bedste løsning.

Jeg vil opfordre RYKs medlemmer til at møde op til politikerdebatter og i det hele taget gøre
opmærksom på at vi er nogle,
hvis sundhed afhænger af ovennævnte tilbud. Hvis ikke vi gør
det, skal vi ikke regne med, at
blive taget alvorlig.

Det er 10 år siden, at kommunalreformen trådte i kraft, hvor
mange kommuner blev sammenlagt. Samtidig fik kommunerne
flere ansvarsområder af social karakter, hvoraf nogle før lå i
amterne. Set fra den enkelte borgers synsvinkel viste det sig
ofte at være uhensigtsmæssigt, da mange af de kommunale
ansatte ikke havde den nødvendige specialiserede viden til at
kunne håndtere sagen på en kvalificeret måde.

Mikkel Bundgaard
næstformand

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
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marvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk
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Mollii nedsætter spasticitet

Hjælp til BPA-ordning
Borgere med en BPA-ordning kan overdrage
arbejdsgiveransvaret til Focus People.
Focus People tilbyder undervisning og oplæring
til borgeren i rollen som arbejdsleder.
Mollii er et nyt hjælpemiddel, der nedsætter
spasticitet og fremmer genopretning motoriske funktioner.
Mollii bruges af mennesker der lider af:

Få hjælp af Focus People til:
• Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
• Udbetaling af løn
• Indberetning af skat
• Tegning af lovpligtige forsikringer
• Indbetaling af feriepenge til barselsfond og ATP.
Læs mere på www.focus-people.dk
Følg os på

•
•
•
•
•

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

Delvis rygmarvsskade
Parkinson
Dystoni
Andre neurologiske tilstande,
der forårsager motoriske
vanskeligheder

Mollii reducerer spasticitet uden bevirkninger.
Mollii bruges regelmæssigt i 60 min under aktivitet hver anden dag.
Du er velkommen til at teste om Mollii er et hjælpemiddel der har effekt for dig.

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder
Kontakt os for uforpligtende samtale, information eller tidsbestilling .

Kontakt os på telefonnummer

22 333 112

- Vi vil så gerne dele vores viden!
Bandagist Jan Nielsen A/S 33 11 85 57 klinik@bjn.dk www.bjn.dk

Se vores store udvalg på vores
hjemmeside handicare.dk

Handicapbiler
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Institutionbusser

Produkter til bilindretning

&

Tips Tricks
Termoflaske

Denne praktiske og robuste termoflaske med hank fra Eva Solo kan hænges på kørestolen eller på stokken. Flasken er fremstillet i ægte dobbeltvægget rustfrit stål og kan
derfor holde vandet koldt eller kaffen varm. Den praktiske strop til at bære og få fat i
findes i flere flotte farver. Flasken har en kapacitet på 0,5 liter og er 100 % tæt. Passer
til de fleste bilers kopholdere. Flasken tåler maskinopvask, og skruelåget skylles blot
under vandhanen. Set hos evasolo.com til 399,95 kr.
BB

Handy pumpe

Undgå flade dæk. Med denne genopladelige luftpumpe
inklusive trykmåler er hjælpen nær. Indstil det tryk, der
ønskes, og tænd for den elektriske pumpe, indtil måleren
viser den rigtige mængde. Kan oplades i en almindelig stikkontakt eller i bilens cigarettænder. Pumpen har indbygget
LED-lys og kan foruden at pumpe dækkene på din kørestol
bruges til cykler, bolde, madrasser mv. Udskiftelige mundstykker medfølger. Set hos Coolstuff.dk til 639 kr.
BB

Redaktionen modtager gerne
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk

Dispenser til opvask

Vil du slippe for at tage flasken med opvaskemiddel frem eller slippe for at have den
stående fremme? Med Bosigns nye Instant Soap Dispenser, designet af Harald Hynell,
er der hurtig og nem tilgang til sæben til opvasken. Pres opvaskebørsten eller svampen
ned på låget, og der doseres en korrekt mængde sæbe direkte på børsten eller svampen. Kræver kun en enkelt hånd fri. Dispenseren minimerer forbruget af opvaskemiddel
og er smart at have stående på køkkenbordet. Hurtig, enkel og nem påfyldning via stor
åbning. For bedre flow kan man tilsætte lidt vand ved påfyldning. Koster 69 kr. Set hos
casamille.dk
BB

RYK! 2 · 2017
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æsonen starter den 1.
april. Så kalder landevejen og sommerens MC
træf på den 54-årige
Frank Schmücker fra
Herning, der er ejer af en
flot og skinnende blå Harley Davidson.
- Det er jo en livsstil, en drøm, fortæller
Frank, der har kørt Harley siden 1993.

Det skal opleves
Foråret kommer altid pludseligt, og
Frank har travlt med at klargøre sin trehjulede Harley til sommeren. Men noget
med bremserne driller.
- Det er en knækket tromlebremse, som
jeg er ved at skaffe originale reservedele
til, fortæller Frank, der er ivrig efter at
komme ud og køre efter en lang vinter
bag rattet på sin bil.
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- Det er bare noget helt andet, når man
sidder bag styret på motorcyklen og
kører derudad med vinden i håret og
med landskabet, der passerer forbi.
Det skal opleves, fortæller Harleyentusiasten med et stort smil og forsikrer mig om, at det ikke handler om fart.

Ingen hindring
Frank har været rygmarvsskadet siden
en bilulykke i maj 1992, hvor han måtte
foretage en undvigemanøvre.
- Jeg kørte også motorcykel dengang,
og jeg og en kammerat var faktisk på vej
til vores motorcykelklub. Den dag, da
ulykken indtraf, havde vi dog taget bilen
på grund af vores arbejde.
Ved ulykken pådrog Frank sig en rygmarvsskade, men det har ikke forhindret
ham i fortsat at sidde bag styret på en

motorcykel. Allerede samme år købte
Frank en fabriksbygget trehjulet Harley
Davidson. Det var en original 72’er Servi
Car med plads til kørestolen bag på.
- Min motorcykel og det sociale liv i MC
klubberne var allerede dengang en stor
del af mit liv. Og det er det stadig. Det
ville jeg ikke undvære, fortæller Frank og
fortsætter:
- Og jeg har aldrig oplevet ikke at være
velkommen i klubberne rundt i landet.
Der er altid en stor velvilje, og hvis jeg
ikke kan komme ind på grund af trapper,
eller jeg skal have hjælp til at komme på
toilettet, så står en flok drenge klar til at
løfte mig.

Ombygget Harley
I 1996 købte Frank sin anden Harley.
En brugt, tohjulet 88’er Softail, som han

En livsstil
Aktivt liv:

For Frank Schmücker i Herning er det en livsstil at køre Harley
Davidson, og det har det været siden 1993, hvor han købte sin første
trehjulede model.
- Det kan ikke beskrives. Det er en fantastisk oplevelse at sidde på sin
Harley og køre ud i det blå.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Kenneth Lunby, Lunbyfoto.dk

- Det er en livsstil, og jeg kunne ikke
forestille mig et liv uden.

plads, har Frank påsat en fodplade med
ekstra kant, og for at skærme for vinden
har han valgt at have vindskærm foran
styret.
Frank har aldrig haft problemer med
bagdelen:
- Modellen har det karakteristiske
Harley-sæde, softail. Det er et godt og
blødt sæde. Man sidder nærmest ned i
et hul, der giver støtte i ryggen og holder
mig på plads i sædet.
Frank tilføjer:
- Men der er mulighed for at tilkøbe originale sæder med geléindsats for bedre
forebyggelse, og man kan også tilkøbe
rygstøtte for bedre komfort.

sammen med en kammerat og et autoriseret HD-servicecenter fik ombygget til
en trehjulet.
Frihed uden begrænsninger
- I USA købte jeg en ny tohjulet bagende. Typegodkendt og komplet med
Sommeren kalder med MC træf både
hjul, skærme og tromlebremser … og
i Danmark og i udlandet – og Frank
så var det bare at koble baghjulet af
er med. Med kørestolen spændt bag
bagsvingeren og sætte den tohjulede
på Harleyen og med telt, feltseng og
bagende på.
bagage drager Frank af sted sammen
Prisen snakker vi ikke så meget om.
med kæresten Pia og op mod 20 andre
Men for den uindviede læser skal jeg
bikers fra bl.a. den lokale klub, MC
hilse og sige, at en Harley er dyr. Også,
Horsepower.
når den er brugt.
- Vi kører ofte ned gennem Tyskland og
- Havde jeg ikke fået min erstatning
overnatter undervejs. Det er bare fantaefter ulykken, havde jeg heller ikke haft
stisk at være af sted.
muligheden, fortæller Frank.
På spørgsmålet om den praktiske side
For at Frank kan betjene sin Harley med
kommer svaret prompte:
hænderne, har han påsat elektrisk gear- Det er ikke noget problem. Når jeg
skifte,
det fungerer
engelskesom
Kliktronic
og ekstra
med
træf,
har jeg min kørestol
Robotten
en Segway:
Når Sofiekører
læner
sigpå
frem,
tager
bremseskiver.
Fornår
at hun
holde
fødderne
på stopper
bag påhun.
motorcyklen sammen med telt,
hun et skridt, og
læner
sig tilbage

sovepose, en sammenklappelig feltseng
og min bagage. Siddepuden er godt sikret mod regn i et vandtæt nylonbetræk.
Feltsengen er en erstatning for liggeunderlag, når Frank overnatter i telt. Andre
gange indkvarterer han og kæresten sig
på guesthouses. Men ellers klarer Frank
sig på bedste feltmanér.
På et træf til udlandet kører Frank op
mod 600 km om dagen. Og når de efter
hver 200 km holder pause, bliver Frank
siddende på sin motorcykel.
- Det er alt for besværligt at pakke stolen ud og komme af cyklen. Så kommer
de andre med kaffe til mig, og jeg klarer
også min kateterisering fra motorcyklen.
Så finder jeg bare et diskret sted, hvor
jeg klarer det.
Jeg spørger Frank om det ikke er hårdt
at sidde så længe.
- Jo, det kan da godt føles, som om
man slæber rundt med armene langs
jorden efter en lang dag på biken. Men
mest bliver man træt af vinden og al den
friske luft.
Af samme grund har Frank valgt at have
vindskærm foran styret.
- Men glæden overstiger anstrengelserne, og så giver det en god nats søvn.

Fællesskab
Det er hverken farten eller de vidtstrakte
motorveje, der drager.
- Det er det frie liv ad snoede veje genRYK! 2 · 2017
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Rüg
Ferietips:

Jan Agerskov Sørensen lod sig lokke
til at opleve den fantastiske udsigt
fra det ”barrierenfrei” udsigtstårn
i Naturerbe Zentrum på den tyske
ø Rügen. Med fuld og uhindret
adgang for kørestole var det ingen
sag. Troede han.
- Der var ingen elevator. Da ærgrede
jeg mig over, at jeg ikke havde ofret
penge på en hjælpemotor. Men med
et skub fra en ven var det hele den
slidsomme tur værd, for udsigten fra
trætoppene er fantastisk.
Tekst og foto: Jan Agerskov Sørensen

nem smukke landskaber og mindre
landsbyer.
Mest af alt er det alle de mindre ture
rundt i det danske sommerland på
besøg hos de andre MC klubber, der
betyder noget særligt for Frank.
- Det er et dejligt fælleskab med træf
og fester.
For Frank er det også en mulighed
for en stund at glemme begrænsningerne i stolen.
- Når jeg sidder på min Harley, så
oplever jeg en stærk følelse af at
være lige med mine MC kammerater
og med andre bikere, som jeg passerer og giver håndtegn til. Det er fedt!
- Det er en livsstil, og jeg kunne
ikke forestille mig et liv uden, slutter Frank, der lige skal have styr
på bremserne, inden Harleyen kan
komme ud i det blå.
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- Når jeg sidder på min Harley, så
oplever jeg en stærk følelse af at være
lige med mine MC kammerater og
med andre bikere, som jeg passerer
og giver håndtegn til. Det er fedt!

D

en smukke ø ”oven på” Tyskland
er en rejse værd. Øen var lukket land fra 1945 til murens fald
i 1989. Dengang var der kun
adgang for partifunktionærer. Så den dag
i dag kan man stadig føle sig hensat til
1930’erne med smalle veje (også med brosten) omgivet af træer og gamle huse.

Barrierenfrei tur i højderne

FAKTA
Harley Davidson er grundlagt
af William S. Harley og Arthur
Davidson. De byggede deres første
motorcykel i 1903 og grundlagde
firmaet Harley Davidson Motor
Company i 1907. Den amerikanske
motorcykelproducent har i dag to
trike modeller: Tri Glide Ultra og
Freewheeler. Begge modeller forhandles i Danmark. Man kan også
købe en brugt trike i Sverige og
Tyskland. Dog skal den på grund af
EU regler være typegodkendt for at
have tilladelse til at køre i Danmark.

Nær Prora, midt i smukt landskab med
indsøer og skove ligger Naturerbe Zentrum,
som lokker med en 1.250 meter lang ”barrierenfrei” tur oppe i trætoppene med fuld og
uhindret adgang for kørestole. Dét kunne
jeg ikke stå for. Jeg burde have vidst bedre!
For først skulle jeg OP. Et adgangstårn,
der minder lidt om Rundetårn – blot ekstremt meget bredere og højere. Og ingen
elevator de 8 etager op. Det var hårdt.
Hvorfor havde jeg ikke ofret penge på en
hjælpemotor? Til alt held havde jeg en ven
i nøden, der gav mig et lille skub. Vi kom i
højde med trætoppene, og det var rigtigt
flot. Vi så ingen ørne, men masser af andre
fugle. Sjovt nok gik platformen fortsat op
hele tiden – ikke meget, men rigeligt for
én, der allerede var lidt træt. Men efter de

gen
Udsigtstårnet nås ad 600 meter rampe, der bare
går op og op. Men udsigten er flot.

Seebrücke i Sellin er en
omvej værd. Her finder man
Rügens længste mole med
den betagende smukke
restaurationsbygning.
Der er elevator til molen.

1.250 meter kom the real challenge – die
Aussichtsturm.

Betagende udsigt
12 etager rundt og rundt og rundt, op,
op, op ... Jeg har læst mig til, at rampen
op ”kun” er 600 meter og bringer én 40
meter tættere på himlen. Men jeg tror
ikke på alt, hvad jeg læser. Jeg drak en
halv liter vand og rullede opad ...
Da jeg havde fået vejret igen, var udsigten betagende. Rügen siges med rette
at være én af Europas smukkeste øer.
Skov, bakker, små byer, masser af søer,
strande. Her er det hele.
Det bedste af det hele (for os i kørestol)
er dog nedturen. Hældningen er på
5 grader, ikke for lidt, ikke for meget.
Fortsætter man ad trætopturen, kommer man til sidst til endnu et tårn, som
bringer en de sidste 7-8 etager ned. Og
her er elevator.

Seebrücke er en omvej værd
I 1800-tallet var Rügen kurstedet for de
vældigt rige, og det kan man stadig se
i kurbyer som Binz og Sellin med den
berømte Seebrücke, som er en omvej

Jan undervejs i udsigtstårnet
værd. Der er en hyggelig restaurant og
bar, og yderst finder man en elevator,
der fører ned i noget, der kunne ligne
en ubåd! Her finder man også verdens
længste hus, Hitlers ferieparadis Prora.
God rejse!

FAKTA
Rügen nås ad bro fra den tyske hansestad Stralsund, og f.eks. med færge
Gedser – Rostock. Endnu nemmere
er det fra København med færgen
Trelleborg – Sassnitz (4 t. 15 min.), der
bringer de rejsende direkte til Rügen. Vi
havde via TouriDat lejet en lejlighed på
Hotel Wreecher Hof i Putbus, som er
en vidunderlig, smuk by i stil med Bath.
RYK! 2 · 2017
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Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Regionshospitalet Viborg

- Det er noget af det vildeste, der er sket
inden for rygmarvsforskning, siger forsknings
overlæge på Vestdansk Center for Rygmarvs
skade, Helge Kasch.
Det vilde er, at centret i et forskningsprojekt
tilbyder udvalgte rygmarvsskadede en pace
maker, som skal bringe dem på benene igen.
Og det er kun begyndelsen…

- Hvis vi får sat det rigtige team op, er håbet, at vi kan operere 90 – 100 patienter om året. Og det vil jo være fantastisk,
fortæller forskningsoverlæge Helge Kasch.

Gå fremtiden i
Nervestimulering med pacemaker:

I

april måned fik Rune og Sofie under
fuld mediebevågenhed indopereret en pacemaker i en lomme
under maveskindet. Målet er, at
de to paraplegikere med teknikkens hjælp generhverver noget af deres
gangfunktion, men perspektiverne
er endnu større. Forventningen er, at
pacemakeren kan forhindre følgeskader
som blære- tarm- og potensproblemer,
smerter, spasmer, tryksår, sukkersyge
og hvad der ellers kan følge af en rygmarvsskade og mange års fysisk passivitet i kørestol.

Teknik og træning
Behandlingen er en kombination af
nervestimulation og intensiv, fysisk
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træning. Rune og Sofie er to af de fire
rygmarvsskadede, som er opereret
forud for en lodtrækningsundersøgelse,
der starter på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade (VCR) efter sommerferien. Alle fire patienter har fået implanteret elektroder i nervus ischiadicus (den
nerve, der fører ned til ballen og stabiliserer bækkenet). Sofie og de to andre i
forsøget har desuden fået et implantat i
nervus femoralis (den nerve, der strækker knæene), mens Rune, som kan
strække knæene, i stedet fik implanteret elektroder i pudendus-nerven (den
nerve, der styrer blære og tarm og
måske kan øge potensen).
- De har fået elektroder i begge sider, i
alt fire elektroder. Og på hver elektrode

er der fire kontaktpunkter, som de kan
regulere via pacemakeren under maveskindet. De kan skrue op og ned, ændre
på pulsbredden, frekvensen og tænde
og slukke for hver enkelt elektrode,
afhængigt af, hvad de skal, fortæller
Helge Kasch.
- Det vil sige, at pacemakeren hen ad
vejen bliver programmeret til hver enkelt,
sådan at de for eksempel får den rette
styrke i knæ og baller, når de skal rejse
sig, så de ikke falder forover, fortsætter
Helge, mens han demonstrerer det ved
at rejse sig lidt stift fra stolen og falde
ind over mødebordet, da overkroppen
når en vinkel på 45 grader.
Alle fire patienter har efter operationen
fået sat deres nervestimulatorer i gang,

Foto: Brian Amtoft

Den schweiziske professor Marc Possover i midten af billedet under én af de fire
pacemaker-operationer i april. Han blev bl.a. assisteret af et operationshold, og med
på stuen var også tre overlæger, der nøje fulgte Possovers teknik fra nærmeste hold.

møde
og de virker. Elektroderne er indstillet til
konstant at stimulere nerverne med en
ganske svag strøm. Nok til at der er en
aktivitet, men så lille, at den ikke giver
gener. Hver morgen, middag og aften
skal Rune, Sofie og de to andre stimulere hver af de fire muskler i ti minutter.
Forude venter nu tre års intensiv træning. Det er fortrinsvis selvtræning, men
de skal jævnligt komme til opfølgning på
VCR. Håbet er, at hjernen på et tidspunkt sætter ind og får medkontrol.

Operation med muligheder
Operationerne i april blev udført af den
schweiziske professor Marc Possover,
assisteret af et operationshold under
ledelse af professor Axel Forman,

Tekst: Viggo Rasmussen og Bente Ovesen

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus
Sygehus. De er begge gynækologer, da
operationer i det lille bækken er gynækologernes område.
Possovers operationer er lovende. Han
har opereret omkring 25 rygmarvsskadede i Zürich, hvoraf 19 har haft en
gavnlig virkning. Nogen har fået stå- og
gangfunktion, andre har fået færre
smerter og spasmer. Patienterne er
nøje udvalgt, men han har for eksempel
opereret en rygmarvsskadet sytten år
efter skaden. Det er dog sådan, at jo
ældre skaden er, jo længere tid tager det
selvfølgelig at træne nerver og muskler
op, ligesom man på forhånd skal sikre,
at knoglerne kan holde til det.
Possover har også udelukkende ope-

reret en rygmarvsskadet for blære- og
tarmproblemer. Hvilket professor på
mave-tarmkirurgisk afdeling på Aarhus
Sygehus, Peter Christensen, også har
gjort. Peter Christensen var i øvrigt
blandt tilskuerne til Sofies operation
sammen med cirka 20 andre af de
dygtigste kirurger i verden, de fleste
gynækologer.

Lodtrækningsundersøgelse
Ingen ved helt præcist, hvorfor Marc
Possovers teknik virker. Hvordan det
kan gå til, at elektroder og en pacemaker kan få kontakt og stimulere nerver
under skadestedet. Det vil VCR nu som
de første gøre noget ved.
Operationerne i april er forløberen for
RYK! 2 · 2017
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Livetransmission fra operationerne. I et mørklagt
mødelokale et par etager
under operationsgangen på
Regionshospitalet Viborg
fulgte tilrejsende specialister så langt væk fra som
Brasilien, Japan, Australien
og Indien med i alle operationerne. Herfra kunne de
tale med professor Marc
Possover undervejs.
et uafhængigt forskningsprojekt, som
starter til september, og som skal
dokumentere effekten af nervestimulationsbehandlingen. Undersøgelsen er et
Phd-projekt og ledes af neurolog cand.
med. Søren Bruno Elmgreen.
- I alt tredive patienter kommer til at
indgå i projektet, fortæller Helge Kasch

og fortsætter:
- Ti patienter skal opereres, ti skal træne
med ekstern stimulation (kontrolgruppen), mens andre ti i en passiv kontrolgruppe ikke træner med elektrisk
stimulation. Så sammenligner vi grupperne ved en neurofysiologisk undersøgelse, hvor patienterne kommer ind og

bliver målt og vejet og får taget vævsprøver af muskler og hud, så vi kan se,
hvad der sker.
Den aktive kontrolgruppe bliver tilbudt
operation og samme behandling efter
undersøgelsens afslutning.
- Der er mange eksempler på, at folk får
falske forhåbninger, og vi skal ikke lede
nogen ud i ørkenen, fastslår Helge. Men
han har store forventninger:
- Hvis vi får sat det rigtige team op, er
håbet, at vi kan operere 90 – 100 patienter om året. Og det vil jo være fantastisk.
Vi har allerede skrevet en hel del op til
forskningsprojektet, så vi ved, interessen er der.
I projektet er der opstillet nogle generelle kriterier: Lammelse i benene og
gerne spasmer, skadet i minimum ét år
og højst syv. Men med erfaringerne og
på længere sigt regner man med mere
individuelle vurderinger.

Sofie og Rune fortæller:

Håber det kan holde
mig sund

Foto: Privatfoto

R

YK! magasin fangede Sofie
Mikkelsen fra Århus seks uger
efter operationen. Vi har spurgt
Sofie, hvordan det går.
- Jeg fik tændt for nervestimulatorerne
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for tre uger siden, men jeg
begynder først at træne
i næste uge, fortæller
25-årige Sofie, der var
både træt og sulten i de
første par dage, efter stimulatorerne blev tændt.
- Musklerne arbejder jo,
men nu mærker jeg ikke
noget.
- Jeg er faktisk overrasket
over, hvor vildt hurtigt jeg
er kommet over operationen. Jeg har slet ikke
haft ondt. Jeg var indlagt
et døgn og fik at vide, at
jeg skulle slappe lidt af
de første tre uger. Jeg har
derfor ikke spillet basket
eller gået med eksoskelettet siden operationen, men
jeg har fulgt mit studie.
På spørgsmålet om, hvad
Sofie håber for fremtiden,
svarer hun:
- Jeg tror ikke, jeg kommer til at gå med
denne teknik, men mit håb er, at jeg kan
bruge den til at træne min underkrop.
At den sammen med eksoskelettet kan
holde min krop sund.

Glæder mig til at

R

YK! magasin fangede også
27-årige Rune Kalhøj fra Faaborg
seks uger efter operationen for at
gøre status.
- Jeg har stort set ingen spasmer eller
fantomsmerter haft, siden jeg fik tændt
for pacemakeren for tre uger siden,
fortæller Rune.
- Og så har jeg haft en hel anden varme
i kroppen. Jeg tror, der er et eller andet,
der arbejder, så jeg generelt har fået det
bedre.
Rune har som den eneste af de fire
opererede en gangfunktion. Han er også
den eneste, som har haft komplikationer
efter operationen. Rune kan normalt gå
uden andre hjælpemidler end benskinner. Men efter operationen måtte han
gå ved først en ”talerstol”, og siden en
rollator.
- I sidste uge begyndte jeg at smide
rollatoren. Højre ben er normalt igen,
men i venstre ben er der sket en skade
på den muskel, som sørger for, at benet
kan bevæge sig ind til centrum, fortæller
Rune og fortsætter:
- Lægen Søren Bruno Elmgren mener,
det skyldes, at man er kommet til at hive
for meget i en nerve under operationen.
Det betyder, at den hæver. Men funktio-

Specialcenter i Viborg
- Der er rigtig mange perspektiver i det, siger Helge
Kasch.
- Vi satser på at få udviklet et
specialistcenter i kirurgi her
i Viborg. Det skal ikke være
ret mange, men de skal være
rigtig dygtige. Patienterne
skal komme her, blive undersøgt, opereret, optrænet og
fulgt hele vejen. De rigtige
fysioterapeuter skal træne
dem bagefter, og de læger,
der ved noget om programmering, skal være med.
- Vi skal også til at starte med
muskelstamceller, fortæller
Helge Kasch.
- Sammen med professor
Per Aagaard, Syddansk
Universitet, skal vi til at

arbejde med nogle satellitstamceller, som sidder i
udkanten af muskulaturen og
har at gøre med nydannelsen af kar. Det har de givet
gamle mennesker, som var
svage i muskulaturen, med
god effekt allerede efter fem seks uger.
- Jeg tænker kombinationsbehandling ud i fremtiden.
Når vi så har det rigtige, kan
vi tilbyde den rigtige behandling. Og bruge de nye ting,
der er fremme, slutter Helge
Kasch.
RYK! magasin vil følge
projektet.

Vi står for specialindretning samt salg og service
af alle bilmærker og modeller.
Vi producerer individuelle kvalitetsløsninger,
der passer til den enkelte bruger af bilen.

Vi
opbygger
alle
mærker

HUSK!
Frit valg af
opbygger
Larsen autoindretning

Foto: Privatfoto

træne blære og tarm

nen skulle komme igen.
Foran Rune venter nu et programmeret træningsprogram.
- I næste uge bliver der indsat nogle træningsprogrammer i pacemakeren, og jeg
skal begynde at træne baglår
og baller.

Men det Rune glæder sig
mest til er, når han senere
skal i gang med at træne sin
blære og tarm.
- Det er jo blære- og tarmfunktionen, der fylder mest.
Mere end gangfunktionen,
fastslår Rune.
Rune er også spændt, fordi
det er forholdsvis uprøvet.
- Forventningen er, at jeg ved
meget små frekvenser kan
øge kapaciteten i blæren og
dermed holde mig længere.
Når jeg så sætter en høj
frekvens, stresser jeg blæren,
og den vil trække sig sammen og tømme sig.
Rune ser frem til, at han for
eksempel under et møde kan
holde sig lidt længere ved at
sætte pacemakeren på en
lav frekvens, og når han så
kommer ud fra mødet, sætte
den på en høj frekvens og
tømme sig. På samme måde
forventer han, at tarmen kan
styres bedre. Men det er
mere uprøvet.

Birkmosevej 7 · No · 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 0095 · Mobil 6160 3325 / 2232 3165
larsenautoindretning.dk · info@larsenautoindretning.dk

Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet!

WAYUP
v/ Niels Horsbøl

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk
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Foretræde på Bo
Socialpolitik:

I april var RYK til foretræde i folketingets Social-, Indenrigs- og
Børneudvalg for at synliggøre problematikken om manglende
konkret og individuel vurdering ved bevilling af katetre.
Problemet er, at nogle kommuner mener, at den bestemmelse
i loven kan omgås i visse tilfælde.

Tekst: Birgitte Bjørkman

D

en 20. april mødte RYKs
formandskab op på
Christiansborg til foretræde
for Folketingets Social-,
Indenrigs- og Børneudvalg.

Lovbrud
RYK havde bedt om foretræde for
udvalget på grund af de problemer, som
RYK medlemmer oplever med fravær af
konkret og individuel vurdering omkring
bevilling af kateter. I særdeleshed i
Københavns Kommune undlader man at
overholde dette, som ellers er påbudt i
Lov om social service.
- Vi foreholdt medlemmerne af
Socialudvalget, at lov om konkret og
individuel vurdering ikke overholdes i
nogle af landets kommuner, fortæller
RYKs formand Helle Schmidt og peger
på Københavns Kommune, der ændrer
borgeres bevilling uden at overholde
loven.
- Helt konkret ved vi, at der er en del
af vores medlemmer i Københavns
Kommune, som har fået ændret deres
kateterbevilling og i dag sidder med
et kateter, som de har svært ved at
håndtere. Vi brugte derfor Københavns
Kommune og deres massekonverteringer som eksempel på kommunernes
manglende efterlevelse af netop dette
punkt i serviceloven.
- Samtidig er Serviceloven ved
at blive revideret, og RYK så der-
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for en oplagt mulighed for at gøre
Folketingspolitikerne opmærksomme
på vores medlemmers problemer
ude i kommunerne, indskyder Mikkel
Bundgaard, der finder det grotesk, at
det skal være nødvendigt.
- Det groteske er jo, at bestemmelsen
om konkret og individuel vurdering allerede fremgår tydeligt af Servicelovens
§ 112.

Ønske om indskærpelse
Målet med RYKs foretræde var at få
politisk indskærpet over for landets
kommuner, at der ALTID skal foretages
en konkret, individuel vurdering.
- Helt konkret præsenterede vi udvalget
for de problemer, der kan opstå hos en
bruger med udpakning af emballage og
håndtering af et produkt, fortæller Helle,
der havde medbragt forskellige katetertyper og indpakninger for at illustrere
problematikken over for udvalget.
- For det er jo ikke nok, at det kan
tømme blæren, hvis udformning og
funktion gør det svært eller umuligt at
håndtere.
- Vi foreslog udvalget at indskærpe
lovteksten med en formulering om, at
der altid skal foretages en konkret og
individuel vurdering, så kommunerne
ikke omgår loven, fortæller Mikkel og
fortsætter:
- Det blev også drøftet, at der skal
kunne tages tiltag til at komme efter de

kommuner, der ikke overholder loven.
Udvalget lyttede interesseret og vil tage
RYKs kommentarer med i den videre
behandling og fremhævede RYKs
forslag om en skarpere formulering i
lovteksten.

Ministerkommentar
Forud for foretrædet havde udvalget
bedt Børne- og Socialminister Mai
Mercado (K) om at kommentere det
oplæg, som RYK havde fremsendt til
udvalgets medlemmer.
I ministerens svar til udvalget henviser
hun til, at der ifølge loven skal foretages konkret og individuel vurdering,
hvis der bliver bevilget en anden type
hjælpemiddel.
Videre fremhæver ministeren: ”Det skal
dog understreges, at det altid vil bero på
en konkret bedømmelse baseret på nøje
produktkendskab, hvorvidt et nyt hjælpemiddel i forbindelse med leverandørskift, i RYKs præsentation et kateter, har
nye eller ændrede funktioner i forhold
til det hjælpemiddel, som en kommune

rgen

Christiansborg. Pressefoto udlånt af
Folketinget. Foto: Anders Hviid.

Dialog med byråd

Helle Schmidt og
Mikkel Bundgaard efter
det vellykkede foretræde for Folketingets
Socialudvalg.
Privatfoto.

tidligere har stillet til rådighed”.
- Ministerens svar er klar tale. Og
med RYKs kendskab til en række
sager i Københavns Kommune er der
ingen tvivl. Produkterne er forskellige
i brug. Derfor er det ikke korrekt, at
Københavns Kommune vurderer, at det
nye kateter har samme funktion som
det tidligere bevilgede og derfor ikke
nødvendiggør en konkret og individuel
vurdering, fortæller Helle.
Flere udvalgspolitikere gav også udtryk
for under mødet, at de havde modtaget
henvendelse fra borgere med lignende
historier, hvor kommuner bevilger et
standardhjælpemiddel uden hensynta-

gen til den enkeltes behov.
- Så udvalgspolitikerne såvel som
Socialministeren kan ikke ignorere, at
der er et reelt problem, slutter Helle
Schmidt.
RYK anbefaler sine medlemmer, at man
ikke skal være tilbageholdende med at
klage over bevillingsændring, hvis det
nye kateter ikke fungerer tilfredsstillende.

RYK har kendskab til, at ca. 300 kateterbrugere i Københavns Kommune
har fået ændret deres bevilling. Heraf
har 23 kateterbrugere klaget til kommunen. 22 af disse har fået deres
gamle bevilling tilbage og én er gået
videre i en ankesag.
RYK vil forsøge at få Københavns
Kommune til at ændre deres ulovlige
praksis.
- Vi har været i dialog med byrådspolitikere, og vi er i dialog med medier,
for at offentligheden kan få kendskab til situationen, fortæller Mikkel
Bundgaard.
RYK har over foråret været til møde
med byrådspolitikerne Mia Nyegaard
(R) og Neil Bloom (SF).
- Mia Nyegaard lovede at arbejde for
at stille et forslag om at ændre praksis
i Socialforvaltningen. Men det kræver
et flertal at få ændret praksis.
BB

Juridisk udtalelse
I en artikel, som dagbladet Politiken
bragte den 5. maj, har cand.jur. Eva
Naur Jensen fra Aarhus Universitet
følgende juridiske kommentar til
Københavns Kommunes påstand om,
at det nye kateter har den samme
funktion, som det gamle: »At klagerne
har fået medhold viser, at der ikke er
tale om identiske katetre. Og så snart
der er ændringer i udformningen eller
funktionaliteten af et produkt, skal
kommunen foretage en konkret og
individuel vurdering af den enkelte borgers behov, før de ændrer produktet«.
Eva Naur Jensen udtaler videre til
Politiken: »Det er i strid med forvaltningsloven og almindelig forvaltningsret. Og i det hele taget en overtrædelse
af serviceloven«.
BB/ Kilde: Politiken
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Bogomtaler:

Norske ABC udgivelser
RYKs søsterorganisation LARS har udgivet to nye hæfter i
foreningens ABC serie. Dels om smerter og spasticitet, dels om
ernæring.
Tekst: Birgitte Bjørkman

L

andsforeningen for Ryggmargs
skadde (LARS) har sammen med
spinalenhederne i Norge udgivet nye ABC publikationer - dels med
fokus på smerter og spasticitet, dels
på ernæring. Førstnævnte er udgivet
i to udgaver – dels til personer med
rygmarvsskade, dels til fag- og sygehuspersonale, der er relateret til personer med rygmarvsskade. Hæftet om
ernæring er primært udgivet med tanke
på fag- og sygehuspersonale, der arbejder med personer med rygmarvsskade.

Smerter og spasticitet
ABC om smerter og spastisitet for deg
med ryggmargsskade er målrettet både
nyskadede og rygmarvsskadede, der
har levet i en periode med smerter.
Hæftet lægger vægt på en tværfaglig
tilgang til håndtering af spasticitet og
smerte. Det er forfatternes overbevisning, at de bedste resultater ved håndtering af komplekse problemstillinger
opstår, når forskellige specialister og
faggrupper forener deres viden.
Da de individuelle konsekvenser af en
rygmarvsskade varierer, bør hæftet

anses som generel information om
diagnostik og muligheder for behandling ved smerte eller spasticitet efter en
rygmarvsskade.
Det er ønsket med hæftet at forene teoretisk viden med de praktiske erfaringer
ved de tre norske spinalenheder.
Også pårørende kan have glæde af
hæftet.
ABC om smerter og spastisitet og
ryggmargsskade for helsepersonell er
særligt målrettet fag- og sygehuspersonale, der er tilknyttet personer med
rygmarvsskade i deres arbejde.

Ernæring
ABC om ernæring og ryggmargsskade
har samlet information og viden om
udfordringer relateret til kost og ernæring efter en rygmarvskade. Med en
ændret kropssammensætning, ændret
metabolisme og indskrænkede muligheder for fysisk aktivitet, sættes der nye
rammer for ernæringsbehov og anbefalinger om rigtig kost. Indledningsvis
forklares, hvad der sker med kroppen
efter en rygmarvsskade, hvorefter
hæftet gennemgår en række aspekter
ved begrebet livsstil, og hvilke forud-
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sætninger og
rammer der er nødvendige
for ændring af livsstil. I hovedkapitlet
beskrives tiltag for kortlægning af ernæringsstatus, metoder for patientoplæring og konkrete råd knyttet til aktuelle
tilstande og problemstillinger som følge
af en rygmarvsskade.
Hæftets målgruppe er fag- og sygehuspersonale, der arbejder med personer med rygmarvsskade.
Hæfterne er tilgængelige i et trykt format
og i et elektronisk PDF-format, som kan
downloades gratis på lars.no, hvor alle
ABC hæfterne er samlet.

Træningsbog på norsk
L
andsforeningen for Ryggmargs
skadde (LARS), som er RYKs
søsterorganisation i Norge, har
udgivet en træningsbog med styrke
træningsøvelser. ”Treningsbok med
treningsøvelser for rullstolbrukere” er en
værktøjskasse med tips til enkle øvelser
og vejledning, som kan udføres hjemme
eller på et træningscenter. Vejledningen
kan også bruges af fagpersoner eller
andre, som vil have tips og inspiration om
træning for personer i kørestol.
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Øvelserne har en farvekode. Øvelser med
blå farvekode er for personer med lave
skader med funktion fra ryg og mave.
Øvelser med orange farvekode er for
personer med funktion fra bryst, og øvel
ser med grøn farvekode er primært for
personer med højere skader med delvis
funktion i arme.
Hæftet kan hentes gratis som PDF på
lars.no Til hver farvekode er der også en
træningsvideo, som kan ses på lars.no
BB

” Før styrede afføring
mit liv – nu har jeg taget
kontrollen tilbage”
33-årig mand, rygmarvsskadet

Kæmper du også med afføringsinkontinens?
Med rektal irrigation tømmer du tarmen hurtigere og nemmere.
Qufora® er et registreret varemærke tilhørende MBH-International A/S. Alle rettigheder tilhører MBH-International A/S, 3450 Allerød.

Qufora® IrriSedo Konussystem er enkelt og praktisk – også på farten.
Hvorfor rektal irrigation?
Det er naturligt – brug almindeligt vand
Det er effektivt – bliv kontinent i 24 til 48 timer
Det er værdigt – undgå uheld og lev livet

NYHED
Coated
engangskonus

qufora

®

Producent
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

170418

MBH

Brug kun Qufora® IrriSedo efter undersøgelse og udførlige anvisninger
fra læge/sundhedspersonale, som er specialiserede i denne procedure.

Vil du vide mere om produktet,
kan du kontakte:

Distributør:

ved sygeplejerske Sandie Graungaard
på telefon: 70 70 79 25 eller email:
mitqufora@mbh-international.com

Telefon: 86 10 91 09
Email: info.dk@onemed.com
www.onemed.dk

OneMed A/S | www.onemed.dk | tlf. 86 109 109

Du kan læse mere om Qufora® IrriSedo og irrigation på www.mbh-international.com
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Urinvejsinfek
Forskning:

Urinivejsinfektion har traditionelt være noget underprioriteret i den kliniske forskning, men inden for de seneste
to årtier er man begyndt at få øjnene op for årsagen bag særligt de tilbagevendende urinvejsinfektioner.
Man er desuden begyndt at kende detaljer om, hvorfor kateterbrug øger risikoen for infektion. I denne
artikel belyses, hvad den seneste forskning viser inden for området.

Tekst: Thomas Emil Andersen • Foto: Rasmus Birkholm Grønnemose

U

rinvejsinfektioner er blandt
de hyppigst forekommende,
behandlingskrævende infektioner i den vestlige verden.
En urinvejsinfektion udvikler sig sjældent
alvorligt, og symptomer dæmpes nemt
med antibiotika. Bag de relativt milde
symptomer gemmer der sig dog en sygdom, som på landsplan rammer rigtig
mange mennesker. Alene i Danmark
behandles op mod 300.000 personer –
især kvinder – for urinvejsinfektion hvert
år. Dette medfører et stort antibiotikaforbrug med deraf følgende risiko for
udvikling af resistente bakterier. Grundet
den ofte kroniske tilstand giver infektionen desuden store gener for den enkelte
og kan nedsætte livskvaliteten.

Kun midlertidig løsning
Sundhedssystemet er strikket sådan
sammen, at patienter, hvor symptomer
påvises, sendes hjem med en recept
på antibiotika, som ofte løser problemet
i nogle uger. Når infektionen, som det
sker i mange tilfælde, vender tilbage
efter uger eller måneder, udskrives på
ny antibiotika, som igen løser problemet
- men kun midlertidigt. Da infektionen
hverken er livstruende eller åbenlyst
invaliderende, gøres der ofte ikke mere
for at komme problemet til livs.

Kortlægning
Urinvejsinfektioner har traditionelt været
omgærdet af nogen mystik og givet
grobund for en lang række husråd om,
hvordan man kan komme urinvejsinfek-
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tionen til livs. Herunder rådgives patienter, også af fagpersoner, til eksempelvis
at drikke rigeligt med vand, drikke
tranebærsaft, holde sig fra at sidde på
for kolde overflader osv. Nogle af disse
husråd har faktisk en effekt, men man
har ikke vidst hvorfor.
Inden for de seneste ca. 15 år er forskerne dog begyndt at få en dybere
indsigt i infektionsmekanismen, og man
kan efterhånden kortlægge, hvordan
bakterier inficerer blæren. Det har vist
sig, at bakterierne bruger en række snedige kneb for at undgå at blive dræbt
eller skyllet ud.
Forskerne er blevet klar over, at årsagerne til infektion og specielt de tilbagevendende infektioner ikke kun skyldes
en banal, gentagende kontaminering af
bakterier fra tarmen. Det har vist sig, at
de bakterier, som giver infektionen - i
overvejende grad kolibakterier – gennemgår en kompliceret livscyklus i
urinvejene, som gør, at de kan overleve
antibiotika og kroppens immunforsvar.
Derved er bakterierne i stand til at vende
tilbage og give symptomer igen og igen.

forskergrupper, men er for nylig blevet
genskabt af danske forskere i en model,
som efterligner den menneskelige
blære. Det antages derfor også at finde
sted i mennesker.
Ændringen til lange tråde menes at
sætte bakterien i stand til at klæbe
sig endnu bedre fast på indersiden af
urinvejene – særligt i blæren, og dermed
modstå at blive skyllet ud med urinen.
Interessant nok sker omdannelsen til
de lange tråde kun i koncentreret urin.
Forskerne arbejder derfor i øjeblikket
med en teori om, at husrådet om at
drikke rigelige mængder af vand, medfører, at bakterierne forhindres i omdannelsen til lange tråde i den tyndere urin
og dermed lettere skylles ud.
Ved hjælp af musemodeller og kunstige
blæremodeller arbejder forskerne i
øjeblikket med at identificere de gener
og proteiner, som kolibakterien bruger til
at ændre form til lange tråde. Når dette
er kortlagt, åbner det mulighed for at
designe lægemidler, som kan blokere
denne omdannelse og dermed hjælpe
kroppen med at sanere infektionen.

Dramatisk forvandling

Invasion af blæreceller

Bakterierne omdanner sig til spaghettilignende tråde, som klæber sig fast i
blæren. Laboratorieforsøg har vist, at
hvis man udsætter kolibakterierne for
de forhold, som er i blæren, gennemgår
bakterierne en dramatisk forvandling
fra at være små korte pinde til at være
meget lange tråde. Fænomenet blev
først observeret i mus af amerikanske

Ud over at blive lange og tynde og
forankre sig til blærevæggen, så har
bakterierne et andet snedigt kneb oppe i
ærmet. Kort efter bakterierne er kommet
ind i blæren, hæfter de sig fast til blærevæggen og trænger ind i det yderste lag
af blærens celler. Når bakterierne sidder
inde i kroppens egne blæreceller, bliver
bakterierne usynlige for de immuncel-

tioner
under overfladen

ler, som normalt fjerner de bakterier, der
sidder på blærevæggen. Dette trick gør
desuden, at bakterierne skjuler sig for
de fleste typer af de antibiotika, som
anvendes i behandling. Bakterierne bruger med andre ord blærecellernes egen
”skal” som skjold mod antibiotika.
En typisk antibiotikabehandling dræber
derfor bakterierne i urinen og på den
indre overflade af blærevæggen og
fjerner dermed den smerte og irritation,
som opstår, når kroppens immunceller
opdager bakterierne, og der opstår en
betændelsestilstand. Alt imens ligger
der skjulte bakterier inde i blærevæggen, som blot venter på, at faren er
drevet over – at immunforsvaret er
forsvundet og antibiotikabehandlingen
ophører - således at de igen kan bryde
ud og starte en ny infektion.
Man mener, at dette fænomen kan
forklare en stor del af de re-infektioner,
som opstår, og man er derfor begyndt
at udvikle lægemidler, som kan hæmme
bakteriernes adhæsion til og invasion af
blæreceller. Desuden ser man på, om
brugen af andre antibiotika, som man
ved, kan trænge ind i blæreceller og
ramme de skjulte bakterier, bedre kan
sanere infektionen.
Senest er man i gang med at undersøge
særlige, to-delte lægemidler, hvor den
ene del transporterer lægemidlet ind
i blærecellerne og den anden lammer
livsvigtige dele af bakteriens livscyklus.

Katetre er en oase for bakterier
Ofte er urinvejsinfektioner knyttet til

brugen af katetre. Brugen af katetre er
på den ene side uundværlig i behandlingen af mange patientgrupper. Samtidig
har urinvejskatetre dog den uheldige
sidevirkning, at de kan bane vejen for en
bakterieinfektion. Dels kan katetret føre
bakterier op i urinvejene ved indsættelse. Dels klæber bakterier sig særdeles
godt fast til gummimaterialet i katetret,
og kan danne en såkaldt biofilm. En
biofilm er en ansamling af bakterier
på overfladen af kateteret, som gør
bakterierne særlig modstandsdygtige
over for antibiotika. Seneste forskning
viser desuden, at bakterier, som gror
på katetergummiet, langsomt ændrer
karakter og begynder at udtrykke nogle
særlige hår på deres overflade, kaldet
type-1 fimbrier. Disse hår gør bakterierne endnu mere klistrede og øger deres
evne til at sætte sig fast på blærevæggen og invadere blærecellerne.
Brugen af katetre gør altså bakterierne
sværere at bekæmpe og også mere
sygdomsfremkaldende, og kan muligvis
fremme udviklingen af tilbagevendende
infektioner. Bakteriernes ændring til at
være mere adhæsive og invasive opstår
dog først efter adskillige timers – måske
flere dages - vækst på et kateter. Derfor
er det primært et problem ved blivende
katetre og ikke de intermitterende katetre, som benyttes kortvarigt.
De intermitterende katetre er dog stadig
ikke problemfrie. Denne katetertype kan
på samme måde som øvrige katetre føre
bakterier op i urinvejene og kan påføre
skade på urinvejsepitelet. Ved brugen

Bakterierne bruger en række snedige
kneb for at undgå at blive dræbt eller
skyllet ud.
af kateter er det næsten umuligt ikke
at forstyrre og ødelægge det yderste,
beskyttende cellelag i urinvejene. Dette
blotlægger dybereliggende cellelag, som
er endnu mere modtagelige for bakteriernes invasion.

På vej
Med den nye viden om bakteriers vækst
i blæren og på katetre kan forskerne
begynde at forklare det sygdomsbillede,
der ses hos personer med tilbagevendende urinvejsinfektioner. Man kan på
den baggrund begynde at udtænke nye
behandlingsmuligheder og desuden
udvikle katetre, som målrettet hæmmer
bakteriernes indtog i blæren og forhindrer deres snedige undvigemanøvrer.
Forbedrede katetre og behandling,
som kan nedbringe antallet af infektioner - uden at der anvendes yderligere
antibiotika - kan blive vigtigt i fremtiden,
hvor antibiotikaresistente bakterier ses i
stigende grad.
Ud over at opnå en effekt over for
potentielt resistente bakterier, vil en
sådan, mere målrettet og antibiotikafri
behandling, kunne reducere forbruget
af antibiotika og i sig selv medvirke til at
begrænse spredningen af resistens.
Thomas Emil Andersen er seniorforsker
på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
RYK! 2 · 2017

21

Med
Job:

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Anders Dahl

I

den lille sjællandske by Havdrup syd
for Roskilde bor 48-årige Jeanette
Milo, og det er også her i byen,
at hendes arbejdsplads er. Kun få
minutter fra hendes hjem. Og det betyder noget, når man som Jeanette kan få
pludselige nervesmerter og trætheden
overvælder hende.
- Jeg er glad for at jeg ikke har en lang
køretur foran mig men er hurtigt hjemme
og kan hvile mig.

Opslidende sygdomsforløb
Jeanette Milo har syringomyeli og har
af den grund fleksjob. Men det har hun
ikke altid haft.
For otte år siden fik Jeanette diagnosen
hos en neurolog, som hun blev henvist
til efter et opslidende sygdomsforløb og
adskillige undersøgelser, der ikke kunne
forklare hendes nedsatte gangfunktion,
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smerter og træthed. En historie, der
startede med et trafikuheld i 2001, hvor
hun bl.a. fik forvredet nogle ryg- og
nakkehvirvler, gennemlevede mange
års uvished med smerter og nedsatte
kræfter, og som endte med en scanning
hos neurologen, der viste, at hun havde
en syringomyeli.
- Fra at knokle på arbejdsmarkedet på
mere end fuld tid med 250 km i timen på
motorvej, måtte jeg trække ud i nødsporet med 20 km i timen.
Jeanette var sygemeldt i et halvt år og
fik siden fleksjob på et børnepsykiatrisk
privathospital, hvor hun var ansat som
regnskabschef. På det tidspunkt gik hun
dårligt og sad delvis i manuel kørestol.
På grund af omlægninger måtte hun
stoppe, hvilket også betød et farvel til
de lønvilkår, som den gamle fleksjobordning gav.

Verdens bedste chef
Efter et år med ledighedsydelse fik
Jeanette tilbud om job på Dahls Tapet i
hendes hjemby.
- Faktisk har jeg tidligere været ansat
her, men det var før jeg blev syg.
Virksomhedens ejer vidste, at Jeanette
var blevet syg, og tilbød hende ansættelse som kontorassistent i en fleksjobordning. Til oktober er det tre år siden.
Jeanette arbejder fire dage om ugen i
ca. fire timer dagligt og er glad for sit
job.
- Jeg har verdens bedste og mest
forstående chef. Men det er helt andre
lønvilkår i forhold til den gamle fleksjobordning. Hvis ikke min kæreste ofte
hjalp mig økonomisk, ville jeg ikke have
råd til min bil.
Jeanettes arbejdsopgaver er primært
økonomistyring, men hun deltager også

plads til nødspor
- Nogle dage er bedre end andre. Jeg kan være i fuld vigør den ene dag og ligge i
sengen dagen efter.
Men Jeanette Milo, der har syringomyeli, kan ikke forestille sig et liv uden job:
- Selv 20 km i timen i nødsporet er bedre end fuld stop.

i marketing, udvælgelse af tapetkollektioner og indkøb. Og så er der den mere
eksotiske side af jobbet, som Jeanette
beretter om med stort engagement.
- Her i foråret rejste jeg til Qatar for at
netværke med potentielle kunder som
hoteller og eventbureauer. Det handler
meget om at skabe tillid til kunden.
Jeanettes svigerinde arbejder i Qatar,
og Jeanette kunne derfor bo hos
hende. Det gjorde det overkommeligt
for Jeanette, der havde sin svigermor
med, der kunne hjælpe hende med det
praktiske.
- Jeg er glad for, at jeg kan kombinere mit job med at rejse, og jeg har
allerede givet ideer videre til min chef
om at sælge til kunder i Iran, Dubai og
Malaysia.
Jeanette fortæller med begejstring om
iranske silketapeter, om fototapet, der
er in i øjeblikket, om en polsk producent
af Disney fototapeter, om historiske
tapeter, om at levere tapet til interiøret
til Bakkens Matadorby og om, hvor
meget nemmere det er at sætte tapet op
med de nye vlies tapeter – også kaldet
smartpaper.
- Jeg håber, jeg får mulighed for at
komme ud at rejse igen, og kan kombinere det med ferie, så der er overskud til
at klare den forretningsmæssige del.

Ser mig kun på de gode dage
Jeanettes syringomyeli er progredierende. Fra at kunne gå rundt ved egen
hjælp og siden brug af manuel kørestol,
er hun i dag afhængig af sin el-stol. Den
blev hun udskrevet med efter en indlæggelse på Klinik for Rygmarvsskader for
tre år siden.
- Den har jeg brugt lige siden. Jeg har

tiltagende mistet funktion i mine ben, og
min træthed er til tider overvældende.
Når det er værst, har jeg intet overskud
– jeg er træt og har smerter.
Men det er uforudsigeligt, og det gør
det ofte svært at forstå for Jeanettes
omgivelser.
- Folk ser mig jo kun på de gode dage.
Og min familie har svært ved at acceptere, at jeg kan være i fuld vigør den ene
dag og ligge i sengen dagen efter.
Før Jeanette blev syg, var hun altid
den udfarende og den, der påtog sig at
hjælpe de andre i familien.
- Jeg ved godt, at det kan være svært at
forstå, at det kan jeg ikke længere. Men
de prøver heller ikke.
Derfor er Jeanette taknemmelig over, at
både kæresten og hendes nuværende
arbejdsgiver er forstående.
- De ved godt, at jeg må betale regningen den følgende dag, hvis jeg har haft
for meget fart på dagen før.
Som min chef siger til mig, når det
er værst: ”Du ligner én, der er blevet
trukket baglæns gennem en brugt
kattebakke”.

Kommunal hjemmepleje
Om morgenen kommer den kommunale
hjemmepleje og hjælper Jeanette med
at komme i bad og i tøjet.
- Men de kommer ikke altid som aftalt,
og så kommer jeg for sent på arbejde
eller må udeblive fra behandling hos min
fysioterapeut. Det irriterer mig, at kommunen ikke har forståelse for det. Min
morgenhjælp er jo forudsætning for, at
jeg kan passe mit job. Det gør mig også
stresset og giver mig en dårlig start på
dagen. Hvis jeg ikke brændte for mit
job, ville det være nemmere at blive

førtidspensionist, fortæller Jeanette, der
efter en lille tænkepause tilføjer:
- Nej, det kunne jeg ikke. Jeg skal have
noget at rive i, og jeg kan lide at have
kollegaer at sige godmorgen til. Selv
blot 20 km i timen i nødsporet er bedre
end fuld stop.
Men Jeanette ved også, at stress kan
forværre hendes tilstand.
- Hvis jeg får forhøjet puls, skaber det
et øget tryk i spinalvæsken i rygmarven.
Jeg får kraftig hovedpine og synsforstyrrelse, og i værste fald kan det give flere
lammelser.
- Nogle dage er bedre end andre dage.
Nogle dage kan jeg køre igennem.
Andre dage rammer jeg bare muren ...
Og nej, man kan ikke tage sig sammen,
slutter Jeanette.

Syringomyeli
Syringomyeli (SM) er en kronisk
diagnose. Den opstår, når cerebrospinalvæsken (CSF) trænger ind i rygmarven og danner en syrinx (hulrum).
En syrinx vil med tiden kunne udvide
sig og påvirke de nervetråde, der findes omkring den. Diagnosen kan være
svær at stille, og symptomer på SM
bliver ofte mistolket. Den endelige
diagnose stilles ved en MR-scanning.
Som udgangspunkt kan SM patienter få alle de samme symptomer, som
andre rygmarvsskadede, og patienter med SM er tilknyttet Klinik for
Rygmarvsskader.
Hentet fra syringomyeli.com, hvor man
også kan finde mere info om SM.
RYK! 2 · 2017
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DM i paracykling

Idræt:

For første gang er Parasport Danmark en del af Danmarks Cykle Unions
”DM-ugen”. Dermed er det også første gang, de danske pararyttere
deltager alene som gruppe på en lukket rute i DM.

D

er forventes deltagelse af
ca. 40 pararyttere ved DM i
Grindsted, der afvikles som
en del af Danmarks Cykle
Unions ”DM-ugen”. Her skal de dyste i
forskellige klasser på den 3,5 km lange
rute. Ruten er flad og passer fint til alle
håndcykelrytterne, der deltager i såvel
enkeltstart som linjeløb.

Begge deltog i De Paralympiske Lege i
Rio med stor succes.
Michael, der bor ved Grindsted, har
måttet nøjes med andenpladsen efter
Kim ved de seneste to Para-DM’er. I år
håber han på opbakning fra sit hjemmebanepublikum og går efter guldet i
Grindsted.

Flere klasser

I Parasport Danmark glæder man sig
over, at det er lykkedes at få paracykling med i det officielle DM program.
Med den øgede mediedækning håber
Parasport Danmark, at det kan bidrage
til at øge antallet af danske ryttere for
fremtidig deltagelse ved DM, World
Cups, VM og De Paralympiske Lege.

Som pararytter konkurreres der i klasser
med andre ryttere, der har tilsvarende
funktionsnedsættelse. Forinden er hver
enkelt pararytter blevet ”klassificeret”
for at kunne deltage i det officielle
løb. H-klassen ved DM er primært
ryttere med rygmarvsskader (håndcykel). Indenfor H-klassen er der flere
undergrupper afhængig af graden af
funktionsnedsættelse.

To bedste kort
Ved DM i håndcykelklassen H4 vil
den store konkurrence blive mellem
Danmarks to bedste kort, Kim Klüver
Christiansen og Michael Jørgensen.

Håb om øget fokus

DM i paracykling afvikles i Grindsted
fredag den 23. juni. Parasport Danmark
tilbyder en gratis klassifikation forinden
løbet, hvor landstræner i paracykling,
Jesper Hvalsøe vil bistå med information
og rådgivning. Læs mere om DM-ugen
på dmcykling2017.dk

COPA-foreningens formål er at varetage
interesser for stomi- og reservoiropererede
personer, samt personer med sygdomme
der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.
Læs mere på www.copa.dk
STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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Langelan
Sidste år deltog 19 handbikere i
Langeland Handbike Open, og
igen i år vil man finde handbikere
på Langelands smukke landeveje,
når løbet skydes i gang den 18.
juni.

Stomiguiden er for dig, der er ung
– og som søger information omkring livet
med stomi. Der er på stomiguiden et stort
fokus på de mere dagligdags aspekter i det
at have stomi.
Læs mere på
www.stomiguiden.dk

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Sonni K. Frederiksen

Find info
om håndcyk
ling
hos Dansk H
åndcykelklub på
handbike.dk

and Handbike
L

angeland Handbike Open
blev kørt første gang i 2011.
Dengang deltog syv håndcyklister. Sidste år kørte 19 deltagere over målstregen, og i år håber
Dansk Håndcykelklub, at endnu flere vil
deltage.

Løbet er klubbens første store arrangement og er ét af årets sportsmæssige
højdepunkter for de danske handbikere.
Ruten køres over en rundstrækning på
ca. 4.5 km. Det er en smuk og velegnet
rute, fordi den er varieret og har gode
bakker og sving, og den er blevet for-

bedret sikkerhedsmæssigt med nye
skilte langs vejkanterne.
Løbet er et såkaldt breddearrangement
og er åbent for både nybegyndere,
øvede og eliteryttere i Handbike klasserne med plads til både liggende racercykler og påspændingscykler. Der bliver
kørt i forskellige Handbike klasser. WH3
& WH4 for kvinder og MH1, MH2, MH 3
og MH 4/5 for mænd.
Efter løbet er der præmieoverrækkelse
og fællesspisning for alle deltagere.

Langeland Handbike Open
Tid: Søndag den 18. juni kl. 10.
Løb: Enkeltstart kl. 11. Linjeløb kl. 12.10.
Sted: Tullebølle Hallen, Tranekær
Info og tilmelding: handbike.dk

Fra manuel til
elektrisk kørestol
på få sekunder!
-se en demonstration på:
www.mobility4you.dk
tlf 40404495
mail@automax.dk

RYK! 2 · 2017

25

Ernæring:

Intuit
- eller om

Tekst: Marie Steenberger
Foto: Pressefoto

Dit indre skelet

K

roppen er i alt for
mange år blevet set
på som et ukontrolleret væsen, der sætter ind og går amok
i mad, hvis ikke vi
holder den i kort snor
med kalorieberegninger og restriktioner.
Og det er gået ud over vores evne til
at mærke efter og lytte efter det, den
gerne vil fortælle os. Vi er så vant til
at tænke på - og have en mening om
- vores krop, men vi er sjældent bare i
kroppen. Vi mærker den kun, når musklerne er ømme efter en løbetur, men det
er ikke det samme som at være i krop-
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Den mest direkte vej til et sundt og
varigt vægttab går gennem læring af
ens sult- og mæthedsfornemmelse.
For at det kan lade sig gøre, skal du
bygge dit eget indre skelet. Dit indre
skelet hedder dine sult- og mæthedssignaler og er kroppens eget, indre ur,
der fortæller dig, hvornår du mangler
mad, og hvornår du skal stoppe med
at spise. Kroppens indre ur følger ikke
de almindelige klokkeslæt. Det er helt
ligeglad med frokost kl. 12. Hvis ikke du
er sulten, får du ikke besked indefra om
at spise. Spiser du alligevel af vane kl.
12 uden at være sulten, vil kroppen heller ikke give dig besked om, hvornår du
er mæt. For hvordan kan du blive mæt,
hvis ikke du var sulten til at starte med?

Lær din sult at kende

pen og mærke, om den er sulten eller
mæt, tilfreds eller utilfreds.

Intuitiv spisning
Jeg kalder min tilgang til sundhed “intuitiv spisning”. Det er en naturlig måde at
regulere indtaget af mad på, hvor man
sætter sig fri af restriktioner og kostråd
og i stedet bruger kroppen som pejlemærke til en sund vægt. At genfinde sin
intuition og spise intuitivt kræver mentaltræning, men det er absolut muligt.
Intet er forbudt. Men det kræver, at det
ikke er følelser men sulten, der styrer
indtaget og mængden af mad.

Det handler også om at lære nuancerne
af sult at kende. Er du utrænet, så
mærker du kun, når du er rigtig sulten –
der, hvor det niver i maven og blodsukkeret er faretruende lavt. Men jo mere,
du lærer din krops signaler at kende,
mærker du sulten lang tid før du når det
kritiske punkt, hvor fornuften ryger, og
maden ryger ind i store mængder. Lærer
du at spise på et lille sultsignal, så øger
du chancerne for at stoppe, når du er
mæt og ikke overspise.

Test din sult
For at teste din sult- og mæthedsfornemmelse, bruger jeg en 10-trins skala
(se boks). For at undgå at overspise, er
det bedst at du starter med at spise,

iv spisning
hvordan du lærer din sult at kende

Du kan sagtens tabe dig på alskens kure, men når du hopper af kurene, så
ved du ikke, hvordan du skal håndtere en hverdag fyldt med fristelser. Når
du derimod begynder at lytte til kroppens signaler i stedet for en dikteret
kur, så har du en trofast slankeven lige ved hånden, resten af dit liv.

når du mærker din sult mellem 3 og 4 på
sultskalaen. Du skal stoppe med at spise,
når du befinder dig mellem 5 og 6 på
sultskalaen. Du skal være tilpas mæt uden
at være overmæt. Husk at spise langsomt
og tyg maden godt. Kroppen er ikke så
hurtig som hovedet og skal have tid til at
sende mæthedshormoner i blodet, så du
kan mærke, at du er mæt. Sørg også for
at spise i ro og mag, når du skal teste dig
selv. Det gælder særligt i starten, når du
træner din sult- og mæthedsfornemmelse.
Undgå også at spise foran computeren
eller med telefonen i hånden.

Tallerkenøvelsen
For nogle kan det være rigtig svært at
mærke både sult og mæthed. Til dem
foreslår jeg at lave tallerkenøvelsen, der
går ud på at dele en tallerken mad op i tre
halvdele og teste sig selv efter hver portion
er spist op. Prøv at dele din tallerken op i
tre halvdele. Start med at mærke efter på
sultskalaen 1-10, hvor 1 er skrupsulten og
10 er stopmæt. Begynd derefter at spise,
og når du har spist den første tredjedel,
tester du dig selv. Hvor er du henne på
sultskalaen? Derefter spiser du den anden
tredjedel og tester dig selv. Hvor lander
du nu på sultskalaen? Spis nu den sidste
tredjedel og vurdér din sult. Hvor placerer
du dig på sultskalaen?
Det handler om at genetablere tilliden til
din krop og de signaler, den sender til dig.
Stol på din mavefornemmelse!
Marie Steenberger holdt foredrag ved
TEMA-aftenen i Vildbjerg i april, hvor RYK

i samarbejde med Wellspect HealthCare
inviterede til en aften med fokus på kost,
vægt og tarm.
Marie er ernæringsekspert og har en baggrund i Human ernæring hos Suhrs.

10-trins sultskala
1. Skrupsulten, svimmel, vil gøre hvad
som helst for at få mad
2. Hovedpine, svag, irritabel, træt
3. Har lyst til at spise, maven rumler og
føles tom
4. Sulten, men kan godt vente med at
spise
5. Er hverken sulten eller mæt
6. Tilfreds, du føler dig behagelig mæt
7. Mæt, så du ikke kan presse en bid
mere ned
8. Ubehagelig mæt. Føler, at du ikke
kan være i dit tøj
9. Meget ubehagelig mæt, sure opstød
10. Så mæt, at du er ved at sprænges,
og det gør ondt i maven.

De 4 principper
De 4 principper i intuitiv spisning:
1. Spis, når du føler ægte sult, og stop,
når du er mæt - ikke overmæt!
2. Håndtér dine følelser på anden vis
end ved at spise/sulte
3. Tillad dig selv at spise alt - ingen
forbudte madvarer
4. Spis varieret, groft og masser af
grøntsager. Mængderne reguleres
automatisk.

Bog:
Er du træt af kostregler og kure?
”Madmentor – fra indre kaos til
madro” giver dig gode råd til at
bryde dine vaner. Bogen er bygget op som et coaching-forløb,
der trin for trin hjælper dig med
finde din naturlige vægt og lykkes
med at nå dine mål. Bogen indeholder desuden opskrifter, som
du kan bruge som inspiration til
at komme i gang med de nye,
sunde vaner.
Forfattere: Sofia Manning og
Marie Steenberger. 184 sider.
Info på mariesteenberger.dk
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Opmuntringspris

RYKs afholdte redaktør Birgitte Bjørkman modtog
i maj Vanførefondens Opmuntringspris 2017.
Tekst: Viggo Rasmussen og Anders J. Andersen
Foto: Irina Boersma

Birgitte får prisen for al den energi og kommunikative kreativitet, hun
har lagt i RYK. Omdrejningspunktet har i 33 år været medlemsmagasinet RYK! – heraf de seneste 20 år som redaktør.

Hvordan har dine skuldre det?
I RYK! har vi tidligere omtalt en spørge
skemaundersøgelse om skuldersmerter hos
rygmarvsskadede. Nu er den på trapperne.

I

maj måned modtog en stor del af landets rygmarvsskadede et brev, hvor vi beder om jeres
hjælp til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, der skal give en bedre forståelse af, hvor stor en andel af danskere med en
rygmarvsskade har skuldersmerter, og om dette
har indvirkning på deres livskvalitet og aktivitetsniveau. Undersøgelsens resultater skal hjælpe med at
besvare, hvilken indflydelse skuldersmerter har og vil
bidrage til viden om en mere optimal forebyggelse
og behandling.

Det er Birgittes suveræne fortjeneste, at magasinet i dag fremstår som
et af Danmarks flotteste og mest brugerrelevante medlemsmagasiner
på handicapområdet. Hun sætter en ære i at skrive livsbekræftende,
nærværende og inspirerende artikler bag om personlige problemstillinger/løsninger. Det giver indholdet en unik autenticitet.
Birgitte har igennem alle årene lagt en redaktionel linje, hvor hun på
den ene side fremstiller mennesker med rygmarvsskade lige så normale som alle andre og samtidig klart fremstiller de problemer, som
en rygmarvsskade medfører. Denne knivskarpe balancegang klarer
Birgitte som en elegant linedanser.

Modtagere af brevet er dem, der er registreret
ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Klinik
for Rygmarvsskader og/eller Specialhospitalet for
Polio- og Ulykkespatienter, og hvortil man har været
henvist til/modtaget behandling hos inden for de
seneste tre år.
Modtog du ikke et brev i maj måned, men ønsker at
deltage, så kontakt undertegnede, da vi ønsker flest
mulige besvarelser. Og uanset om du har smerter
eller ej, ønskes din besvarelse. Vi håber meget
på jeres støtte – for uden jeres besvarelser ingen
undersøgelse.
Undersøgelsen udføres under forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi
ved Syddansk Universitet og Afdeling for Anvendt
Sundhedsforskning, University College Lillebælt i
samarbejde med en lang række partnere, herunder
også RYK.
Ved spørgsmål til undersøgelsen er du velkommen
til at kontakte Camilla Marie Larsen, Postdoc, Ph.d.,
Fysioterapeut, tlf. 4019 8795 eller mail:
fofprojekter@health.sdu.dk

28 2 · 2017 RYK!

Al grafisk opsætning af magasinet og produktionsstyring varetages
alene af Birgitte. Layout prioriteres højt. “Det skal være lækkert!” er
et mantra for redaktricen. Desuden er hun medforfatter til en række
publikationer udgivet af RYK, og hun har været med til at planlægge
et utal af seminarer samt populære sundhedsdage.
Ved prisoverrækkelsen sagde Vanførefondens formand Pia Gjellerup:
”Birgitte Bjørkman er et fantastisk forbillede for andre med handicap.
Hun insisterer på at blive set på og respekteret, som det menneske
hun er med livet i en kørestol.”
Vanførefonden blev stiftet af fhv. statsminister Viggo Kampmann i
1955. Den årlige opmuntringspris uddeles til personer, som har gjort
en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette dagligdagen for fysisk handicappede.
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For to år siden afholdt RYK med stor succes et seminar
med fokus på senskader. Nu inviterer RYK igen til et
spændende weekendseminar i oktober – denne gang
med fokus på nyeste forskning og behandling.
Tekst:

M

åske fulgte du med i DR2s
serie Moderne Mirakler,
hvor Jason Watt, i sin jagt
på den nyeste videnskab og
teknologi, besøgte Tobias i Aalborg, der
går i et eksoskelet. Måske så du også
Søndagsmagasinet på DR1, hvor et
tv-hold fulgte Sofie, der fik indopereret
en pacemaker under navlen, der på sigt
vil gøre hende i stand til at generhverve
en gangfunktion og forbedre blære- og
tarmfunktion med en kombination af
elektronisk stimulation og træning.
Medierne har fået interesse for de
mange spændende nyheder inden for
forskning i forhold til rygmarvsskader,
og i RYK følger vi også tæt den nyeste
viden - både nationalt og internationalt. I RYK! nr 1 kunne man læse om
eksoskelet som hjælpemiddel og om
gangtræning med det NASA-inspirerede
gangbånd AlterG, i et tidligere nummer
kunne man læse om forsøg med heling
af sår med organisk plaster på Klinik for
Rygmarvsskader, og i dette nummer af
RYK! beretter vi om Vestdansk Center
for Rygmarvsskades forskningsprojekt
med fokus på effekt af cannabis hos
rygmarvsskadede med spasticitet og
neuropatiske smerter samt om samme
centers forsøg med nervestimulering
med pacemaker.

Tegning: John
Ø. Kristensen

- et weekendseminar med fokus på
forskning og behandling

Dertil kommer yderligere
en række spændende
foredrag. RYK har inviseminar
teret den schweiziske
den 13. - 15. ok
professor, dr. Raphael
tober 2017
Musholm, Mus
Guzman fra Neuro
holmvej 100, 42
20 Korsør
kirurgisk afdeling på
Universitetshospitalet i
Basel til Danmark for at fortælle om staSøndergaard, dejlig mad, hyggeligt
tus og perspektiver vedrørende stamcelsamvær og livemusik med Backtus
leterapi til behandling af rygmarvsskade.
Allstar.
Han vil i foredraget primært belyse
egne erfaringer fra et klinisk forsøg med
Kom og bliv klogere på de nyeste fremstamcelleterapi i Schweiz, men han vil
skridt inden for videnskab, sundhed og
også kommentere og diskutere andre
teknologi og vær med til at bidrage med
tidligere og igangværende initiativer på
inspiration og dialog på RYK FORUM –
området.
en weekend med fokus på forskning og
Og fra Aalborg Universitet skal vi høre
behandling.
nyt om aflastning og forebyggelse af
Glæd dig til en spændende weekend.
skuldersmerter.
Alle disse spændende emner med
nyeste viden bliver præsenteret på
RYKs weekendseminar, RYK FORUM
– et weekendseminar med fokus på
forskning og behandling.
Om lørdagen har vi desuden inviteret en
lang række firmaer, der kommer og præsenterer deres produkter, og i pauserne
bliver der mulighed for at besøge deres
stande.
Læg dertil et humoristisk one-manshow med stand-up-komiker Sanne

Tid: Den 13.-15. oktober
Sted: Musholm, Korsør
Pris: Medlem og § 96-hjælper: 1.500
kr. Ikke-medlem: 2.000 kr.
Tilmeldingsfrist: 1. august 2017
Info: Se medsendt folder eller ryk.dk
Sammen med dette nummer af RYK!
er vedlagt folder med program for
efterårsseminaret. Tilmeld dig på ryk.dk
eller rekvirer en trykt blanket hos Søren
Ingvardsen på tlf. 21770520 efter kl.
18.00 eller mail: sin@tdcadsl.dk.

SPONSOR-FIRMASTANDE
Coloplast er hovedsponsor på RYK-FORUM. Følgende firmaer vil (i skrivende stund) være til stede om lørdagen, hvor deres
stand kan besøges: Coloplast, FocusOnCare, Langhøj, MBH International, Invacare, Wellspect HealthCare, Bandagist Jan
Nielsen, OneMed og Tuluna Design.
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Redegørelse:

Tid til fornyelse
I marts skrev RYK til Sundhedsstyrelsen med en opfordring til at tage initiativ til en opdatering og
fornyelse af redegørelsen af 1994, der vedrører tilrettelæggelse af behandlingen og rehabiliteringen
af mennesker med rygmarvsskader.
Tekst: Birgitte Bjørkman

T

megen ny viden til, og behandlingen er
ændret på flere områder. Både i forhold
til den akutte behandling, rehabiliteringen, den livslange kontrol samt når det
gælder forskning.
- Og flere af os er blevet mere end to
årtier ældre, og det har også givet os
ny viden i forhold til senskader efter et
langt levet liv med en rygmarvsskade,
fortæller Jens Bo Sørensen og nævner
diabetes 2 og osteoporose, som er føjet
til listen over senskader.
Også den typiske patient ser i dag
meget anderledes ud i forhold til 1994.
Meget er sket siden
- Fordelingen af traumatiske og nontraumatiske rygmarvsskader har ændret
- Det nærmer sig et 25 års jubilæum for
sig markant. I dag er der flest non-trauden redegørelse, som rygmarvskadede
matiske skader.
behandles efter i dag. Det er længe
Med til det nye billede hører,
at gennemsnitsalderen for
“Det nærmer sig et 25 års jubilæum for nyskadede er væsentligt
højere, og gangfunktion er i
den redegørelse, som rygmarvsskadede dag mere normalen end undtagelsen for nyskadede.
behandles efter i dag”
- Der er brug for at se på,
hvordan vi fx kan gøre rehabiliteringsmiljøet mere aktivt
og mere fleksibelt. Ligesom tilrettelægsiden, og meget er sket siden, siger
gelsen af kontrolundersøgelser skal
sundhedspolitisk konsulent Jens Bo
forbedres for bedre udbytte til gavn for
Sørensen og fortsætter:
patienterne.
- Danmark er i dag organiseret anderledes, og det er vigtigt, at vejledningen
Brev til Sundhedsstyrelsen
afspejler dette.
Jens Bo Sørensen påpeger, at der
RYK har i foråret skrevet til
bl.a. er kommet flere interessenter på
Sundhedsstyrelsen med opfordring til at
behandlingsområdet.
forny og opdatere den snart 25 år gamle
- Derfor er det særlig vigtigt, at en ny
redegørelse.
klinisk vejledning sikrer, at den enkelte
- Vi har brug for ny beskrivelse af den
patient ikke ender mellem to stole og
rette behandling og kontrol af mendermed ikke får den rette, højtspecialinesker med rygmarvsskader. Med den
serede behandling og opfølgning.
i hånden får RYK som patientorganiSiden redegørelsen blev udarbejdet
sation også mulighed for at sikre, at
tilbage i 1994, er der også kommet
alle med en rygmarvsskade får tilbudt
ilbage i 1994 udkom
redegørelsen ”Para- og
tetraplegi – organisation
af behandling og kontrol”.
Redegørelsen var resultatet af ”Sundhedsstyrelsens
arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af para- og
tetraplegibehandling”. RYK deltog i
arbejdsgruppen og var med til at udarbejde anbefalinger til den fremtidige
behandling og kontrol af mennesker
med rygmarvsskader.
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den behandling, som de har behov
for, forklarer Jens Bo. Dels har mange
besparelser skåret vores behandlingstilbud ind til benet, og dels må det aldrig
glemmes, at rygmarvsskader kræver
højtspecialiseret behandling.
Som rygmarvsskadet er man afhængig af op til 10 af Rigshospitalet/Århus
Universitetshospitals specialer.
- Ja, en rygmarvsskade er én af de mest
multifacetterede diagnoser, man kan få.
Vi er absolut ikke standardpatienter, og
derfor er det så vigtigt, at behandlingen
er højtspecialiseret og nøje beskrevet,
fortæller Jens Bo og fortsætter:
- Det er også vigtigt, at vi kan hente ny
inspiration til vejledningen fra både vore
hjemlige og udenlandske erfaringer, og
således sammenligne vores tilrettelæggelse og resultater af rygmarvsskadebehandling i forhold til andre landes.
Derfor opfordrer RYK
Sundhedsstyrelsen til, at man kikker på
internationale erfaringer og bud på retningslinjer i arbejdet med udarbejdelse
af en ny klinisk vejledning for behandling
af rygmarvsskader.
- Vi har behov for konsensus på dette
højtspecialiserede område, så ingen
går på kompromis med kvaliteten af
behandling af rygmarvsskader - og
mindst lige så vigtigt, den livslange kontrol. Det gør en nutidig, klinisk vejledning
fra Sundhedsstyrelsen endnu vigtigere.
Jens Bo Sørensen slutter:
- RYK deltager atter gerne som aktør i
udarbejdelsen af en ny og opdatereret
klinisk vejledning.
RYK har også taget kontakt til Klinik for
Rygmarvsskader og Vestdansk Center
for Rygmarvsskade.

Kan din bil holde i otte år? I det
tidlige forår sendte Børne- og
Social
ministeriet et udkast til ny
bilbekendtgørelse i høring. Dansk
Handicap Forbund var på hørings
listen, og RYK gav et bidrag til
høringssvaret.

Tekst: Bente Ovesen og Viggo Rasmussen
Tegning: John Ø. Kristensen

Høring:

Minister vil justere bilregler

B

ilen er livsnødvendig for
mange af RYKs medlemmer. Det er en forudsætning for, at vi kan tage
en uddannelse, passe
et arbejde og forsørge os selv. For at
kunne komme til nødvendig behandling,
og/eller tage del i fritidsaktiviteter som
alle andre. Således er vi afhængige af
en driftssikker bil hver dag. RYK havde
derfor nedenstående bemærkninger
til høringssvaret, som i det følgende er
gengivet i forkortet form.

Fra seks til otte år
Da betingelsen er billigst egnede bil
efter bekendtgørelsen § 7 bevilges som
udgangspunkt kun billige bilmodeller,
som selvsagt har en begrænset holdbarhed. Det er vores erfaring, at især
billigere minibusser giver anledning til
forholdsvis mange ansøgninger om førtidig udskiftning, når der opstår fx motorproblemer. Ligeledes er vi bekendt med
mange ansøgninger om reparation af
hjælpemidler – herunder gearkasse og
lift. Denne problemstilling vil ubetinget
vokse i antal og omfang, når bevillingsperioden forlænges med to år.

Udvidet adgang til førtidig udskiftning
Det er tilfredsstillende, at adgangen til
førtidig udskiftning bliver udvidet. Men vi
anslår, at op mod 2/3 af samtlige minibusser vil blive søgt førtidig udskiftet,

når de overstiger seks år, især begrundet i motorproblemer, defekt gearkasse
eller nedslidte hjælpemidler (særlig
indretning). Da der ikke er klare retningslinjer på området, er det uheldigvis
sandsynligt, at kommunerne vil anlægge
et vidt forskelligt niveau ud fra en skønsvurdering. Synsvirksomheder har ikke
nødvendigvis de relevante kompetencer
til at foretage en kvalificeret vurdering af
reparationsudgifter, og har svært ved at
bedømme, hvorvidt en bil kan repareres
eller ej. En sådan uvildig vurdering kan
kun en autoriseret taksator foretage i
samråd med et specialværksted.

Ansøgning efter syv år
Hvordan kan det være, at bestemmelsen, om at borgere kan søge genanskaffelse efter syv år, indføres? Langt de
fleste kommuner har væsentlig lavere
sagsbehandlingstid end …. Vil bestemmelsen ikke blot blive et utilsigtet incitament til, at kommunerne øger den
gennemsnitlige sagsbehandlingstid til
mindst ét år?

Tilskud til særlig indretning
I praksis vil det ofte være svært at
sætte særskilt pris på indretning, som
er fabriksmonteret. Det indebærer, at en
større del af bilens pris end udgiften til
automatgear kan blive et tilskud og ikke
et lån. Prisen på automatgear ventes at
give væsentlige problemer, for hvordan

beregnes den på de enkelte biler? Skal
der foretages en kompliceret sammenligning mellem prisforskellen fra billigste
bil uden automatgear eller fra tilsvarende bil uden automatgear, hvor der
ikke er en oplyst pris på automatgearet?
Kun på få bilmodeller kan man få oplyst
denne pris. Desuden vil servostyring
blive betragtet som særlig indretning,
hvis det er et såkaldt kørekortkrav. Er
det hensigtsmæssigt, nu hvor nærmest
alle biler leveres med servostyring?

Helhedsvurdering
Ud fra en retssikkerhedsmæssig
betragtning er det rimeligt, at egnethedsvurderingen foretages ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens samlede
behov. Vi kan dog være bekymret, hvis
denne helhedsvurdering også omfatter
en vurdering af omgivelserne, familiens
størrelse og transportbehov eller om
borgeren kører lange/korte ture.
RYK håber, at ministeren er lydhør over
for gode argumenter. Næste skridt bliver, at alle høringssvar offentliggøres på
Høringsportalen, senest når bekendtgørelsen bliver udstedt. RYK følger sagen
nøje.
De nye bilregler er varslet til at træde i
kraft den 1. januar 2018.
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Hvad er vigtigt for
NoSCoS 2017:

Med patienten i fokus var ovenstående hovedtema for årets kongres for behandlere
inden for rygmarvsskaderehabilitering i Norden. Derfor var forventningerne høje hos
RYKs udsendte, Helle Schmidt og Mikkel Bundgaard.

T

he Nordic Spinal Cord Society
(NoSCoS) bliver holdt hvert
andet år, og er et vigtigt samlingspunkt for behandlere, da
rehabilitering af os rygmarvsskadede er
en niche med mange facetter. Derfor er
det vigtigt at have en konference med
ansatte fra flere rehabiliteringscentre
end Danmarks to for at trække på fleres
erfaringer. Samtidig byder kongressen
på masser af forskningsresultater relateret til behandlingen af rygmarvsskader.
De tre dage, kongressen varede, bød
på et intenst program med tre parallelle
spor. Så i sagens natur bliver man som
deltager nødt til at prioritere. I det følgende vil vi komme med et kort rids af
nogle af de pointer, vi fik med hjem fra
de forskellige oplæg.

Mentorordning
Flere oplæg drejede sig om erfaringsudveksling fra tidligere indlagte til nye.
Også det projekt, RYK havde sidste år
i samarbejde med Viborg og Hornbæk,
blev præsenteret. Der er bred enighed
om, at mentorfunktionen gør en positiv
forskel for nytilskadekomne. Erfaringen
fra både Norge, Sverige og Finland,
hvor de i flere år har haft et fastetableret
tilbud, viser, at det ikke er ligegyldigt,
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hvem man som ny rygmarvsskadet får
informationen fra; nogle ting er mere
troværdige, hvis man hører dem fra en i
samme situation.
En consumer workshop, som blev styret
af adfærdspsykolog Rune Nørager fra
Aarhus Universitet, havde fokus på,
hvordan man får nyindlagte rygmarvsskadede til at tage kontrollen over deres
eget liv. En vigtig pointe herfra er, at
uddannelse af mentorerne er afgørende,
så mentorerne bliver opmærksomme
på patienternes individuelle behov, men
også for at mentorerne kan blive inddraget mere aktivt i den fysiske genoptræning. Det kan fx være kørestolstræning,
forflytninger og påklædningstræning.

Brugerworkshop
Under kongressen var der workshops
for de enkelte faggrupper: fysio- og
ergoterapeuter, sygeplejersker og
læger. Som noget nyt var der også en
workshop for rygmarvsskadede. Der
har aldrig deltaget så mange rygmarvsskadede på en NoSCoS kongres før. Vi
var mere end halvtreds. Workshoppen
drejede sig om en ny hjemmeside lavet
af svenske Spinalis, som bliver offentliggjort i efteråret. Den giver brugerinformation om de fleste aspekter omkring

rygmarvsskader. Lidt ligesom RYKs
egen udgivelse: ”Håndbog i para- og
tetraplegi”. Hjemmesiden kan til september findes på ryggmärgsskada.se
Vores norske søsterorganisation, LARS
har taget initiativ til at udgive information
om nemme træningsøvelser. Øvelserne
er opdelt efter skadesniveau og findes
både i pdf format og på video på lars.no
(læs også omtale andetsteds i bladet).

Manglende temperaturregulering
Et studie viser - ikke overraskende - at
temperaturregulering er et stort problem, særligt for tetraplegikere. Det har
stor, negativ indvirkning på manges
sociale liv. Det kom frem, at nogle har
positiv effekt med at bruge Viagra, men
det er ikke påvist videnskabeligt. Andre
har god gavn af elektriske varmepuder
og sauna, men her skal det understreges, at man skal være forsigtig, da
symptomerne på overophedning kan
være forsinkede. Teorien er, at nogle
oplever en ”neurologisk” kulde pga. skaderne på nerverne, mens andre reelt har
en nedsat kropstemperatur. Det er dog
heller ikke underbygget videnskabeligt.

Tryksår
Det er en vedvarende udfordring for

NoSCoS
DIG?

Tekst: Mikkel Bundgaard • Foto: Wolfram Antepohl

rygmarvsskadede at undgå tryk. Det
er ødelæggende for det sociale liv, den
fysiske og mentale sundhed og dermed
også for livskvalitet. Flere oplæg handlede om forebyggelse og behandling af
tryksår. Både som enkeltperson og som
sygehusafdeling er det vigtigt at have
faste rutiner og gode vaner for at forebygge. Når skaden er sket, er det lykkedes på flere afdelinger at behandle mere
effektivt ved at fokusere på rutinerne.

Patientinddragelse
Måske siger det sig selv for nogle, men
nu har undersøgelser vist, at det kan
betale sig at inddrage patienten aktivt i
genoptræningsforløbet. Det giver større
tilfredshed og viser sig at være mere
effektivt. Udfordringen for personalet
kan være, at rehabiliteringen skal differentieres mere, og personalet skal være
mere opmærksom på ønsker og behov
hos patienten.

NordicSCIR
En database med statistik omkring
rygmarvsskader i hele Norden har
været undervejs i nogle år, og man er
nu begyndt at indsamle data i Norge,
Danmark og Island. Sverige kommer
sandsynligvis med også. Databasen vil

fx være et vigtigt værktøj til at se tendenser i typen af rygmarvsskader, og
man kan bruge oplysningerne til at vise,
hvor man skal forebygge, og hvordan
man forbedrer behandlingen.

3D scanning i farver
Professor i radiologi, Anders Persson,
viste det sidste nye inden for scanning
af kroppen. En ny, imponerende teknik
giver mulighed for at give 3D billeder,
som kan adskille de forskellige vævstyper, så man kan få et komplet 3D billede
af kroppen. Det kan være et effektivt
redskab til at vise, hvordan man skal
operere en rygmarvsskade. Eller man
kan langt bedre gennemskue følgeskader som slid på knogler eller andre
overbelastningsskader. Som eksempel
blev vist et tydeligt billede af en knækket skrue, som ikke kunne ses på andre
typer scanninger.

Patienthistorier
Kongressen bød også på gribende
patienthistorier, bl.a. Jonas, som kom
til skade på sin egen polterabend. Han
fortalte sin historie om, hvordan det
gennem hans rehabilitering var vigtigt for ham at føle, at han kunne tage
kontrol over situationen, og det var

vigtigt for ham at få konkret information
om hans situation fra personalet på
afdelingen. Mødet med andre ligestillede rygmarvsskadede hjalp ham også
til at danne overblik over, hvad der i den
nye situation er vigtigt for ham at fokusere på. Det var en proces for ham at
acceptere, at mange ting efter skaden
tager længere tid, og at han er blevet
afhængig af andres hjælp. Under sin
indlæggelse havde han ikke overskud til
at høre på personalets problemer, som
i hans øjne i situationen var ligegyldige.
Efter udskrivelsen var det en udfordring
for Jonas at færdes offentligt, fordi han
følte sig anderledes. Men som hans far
sagde til ham, ”de kigger på dine sko”.
Det er knap fire år siden, Jonas kom til
skade, og han kan i dag sige, at han kan
det samme som før, bare på en anden
måde. Alt nyt er skræmmende, og det
kræver tilvænning. Hans kone mener,
han efter skaden er blevet mere rolig,
tålmodig og en bedre person. Han er
afklaret med, hvad der er det vigtigste
for ham: Hans familie, venner, fritidsaktiviteter og arbejde som lærer. Sidste år
fik han og hans kone en datter.
Det var en helt anden historie at høre
en mor til drengen Samuel, som for tre
år siden kom til skade. For børn med
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en rygmarvsskade er der
flere komplikationer, og det
er i højere grad noget, der i
den grad påvirker den nære
familie. Elin, moderen til
Samuel, oplevede Samuels
indlæggelse i Linköping som
mangelfuld, hektisk og forvirrende. Som forældre var det
svært at få information og
vejledning. Det endte med,
at de opsøgte privat rehabilitering i USA. Efterfølgende
er Elin begyndt på et studie
i kvalitetsforbedring i ledelse
i sundheds- og velfærdssektoren. Hendes ønske og
mål er, at andre familier vil
få den rette rehabilitering og
blive mødt og behandlet som
rigtige personer. Fordi der er
så få rygmarvsskadede børn i
de enkelte nordiske lande, er

der lagt op til et internationalt
samarbejde, PEPSCI.
På kongressen var en imponerende koncentration af
specialiseret viden. Vi har
kun fået en brøkdel med her,
og meget af det er kompliceret for os at forstå som
lægmænd. Men ikke desto
mindre mener vi at have fået
brugbar viden med hjem.
RYKs deltagelse i NORR
og NoSCoS blev støttet af
Vanførefonden og Nordisk
Råd. Næste NoSCoS kongres er den 11.-13. september 2019 i København. RYK er
repræsenteret i planlægningsgruppen af sundhedspolitisk
konsulent Jens Bo Sørensen.

Brugerrepræsentant i NoSCoS

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!

På NoSCoS konferencen i 2015 blev
det på generalforsamlingen vedtaget
at sidestille organisationer, der varetager rygmarvsskadedes interesser,
med forskere og behandlere. Denne
beslutning gør det muligt for interesseorganisationerne at få direkte
indflydelse på, hvad der skal ske i
NoSCoS. Det var derfor historisk, da
Anne Beate Melheim fra LARS i Norge som den første blev
valgt ind i NoSCoS’ bestyrelse på dette års generalforsamling.
Fin Bjerring-Sørensen gjorde under generalforsamlingen gentagne gange opmærksom på, at dette også gælder for ISCOS.
Deltagerne på NoSCoS 2017 er automatisk medlemmer i
ISCOS. Tænk tanken – det er nu muligt for repræsentanter
for RYK og andre interesseorganisationer at blive præsident
både for NoSCoS og ISCOS.

Præsidentskift i NoSCoS
Professor Fin Biering-Sørensen valgte at gå af på generalforsamlingen som præsident for NoSCoS. Han varetager nu
planlægningen af NoSCoS 2019, hvor Danmark er vært. Ny
præsident blev Wolfram Antepohl fra Sverige.
Helle Schmidt

Møde i NORR

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk
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Traditionen tro blev mødet i NORR afholdt dagen før NoSCoS
kongressen. NORR består af repræsentanter fra de nordiske landes organisationer, der varetager rygmarvsskadedes interesser.
På mødet deltog repræsentanter fra Sverige, Norge og Danmark,
hvor der bl.a. blev udveksledt erfaringer. LARS i Norge har i de
seneste to år haft formandskabet. På NORR mødet overtog RYK
formandskabet og dermed ansvaret for at afholde det næste
NORR møde, som holdes i København i 2019.

NYT

Tværfagligt ambulatorie
Primo maj har vi etableret et tværfagligt ambulatorie i Glostup.
Hvor der for få år siden var seks-syv timers sygeplejeambulatorie
ugentligt i Hornbæk, er der fremover en sygeplejerske til stede
stort set alle dage i Glostrup. Vi har ligeledes suppleret, så der
er en fysioterapeut til stede to dage om ugen i Glostrup. Der
vil fortsat være ambulante fysio- og ergoterapeutiske ydelser
i Hornbæk. Lægeambulatorie vil fortsat være både i Hornbæk
og i Glostrup. Ambulatoriet i Glostrup er fortsat lukket om mandagen, og der vil være lukket i nogle uger i juli og omkring helligdage. I det nyetablerede, tværfaglige ambulatorie i Glostrup
vil vi løbende tilpasse vores planlægning, så vi får størst mulig
kvalitet og tværfaglighed. Telefontiden til sygeplejerske er blevet
udvidet fra to til fire dage ugentligt og er fremover tirsdag-fredag
kl. 10.30-11.30. Vi håber, at vores patienter vil tage godt imod
dette nye og forbedrede tiltag. Efter nogle måneder med nedsat
aktivitet i ambulatoriet er vi nu i proces med at indkalde en række
patienter til ambulatoriekontrol.
Personalet

Ny ledende terapeut
Fra den 1. maj er Janni Sleimann
ansat som ledende terapeut i Klinik for
Rygmarvsskader. Janni Sleimann er
45 år og har siden 2003 været ansat
i Klinik for Rygmarvsskader, først som
fysioterapeut og fra 2007 som afdelingsfysioterapeut, og hun har derfor et
indgående kendskab til både det faglige
område og klinikken. Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse og en master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling er Janni Sleimann velkvalificeret
til at indtræde i klinikledelsen. Klinikken og centret byder Janni
velkommen. Vi glæder os alle til samarbejdet.
Personalet

Pris til dansk professor
I RYK! nr 1 skrev vi om
den flotte og ærefulde pris
“ASIA Lifetime Achieve
ment Award 2017”, som
professor Fin BieringSørensen har modtaget.
Her ses den danske professor ved overrækkelsen ved ASIA Lifetime
Achievement Award, der
blev holdt i Albuquerque,
New Mexico. Prisen blev
overrakt af ASIA præsident
Mary Jane Mulcahey.
BB

Klinik for Rygmarvsskader
Projekt beslutningsstøtteværktøj
Projektet Udvikling af Beslutningsstøtteværktøjer er nu halvvejs. Projektet har givet patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle en unik mulighed for at mødes og vidensdele
og herved samskabe værktøjer, som skal forbedre patienters
og pårørendes mulighed for at deltage aktivt i beslutningstagning. Bl.a. har både indlagte og tidligere patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle deltaget på to workshops.
På disse blev der diskuteret emner som patient- og pårørendeinddragelse samt beslutninger i rehabiliteringsforløbet
efter en rygmarvsskade. Disse diskussioner er vigtige og
giver indsigter, som ikke kun er relevante i forhold til projektet, men også for forståelsen af samarbejdet gennem
hele rehabiliteringsforløbet. De sundhedsprofessionelle får
viden om, hvordan patienter og pårørende føler sig inddraget. Hvornår kan vi gøre det bedre? Hvad skal der til?
Beslutningsstøtteværktøjer er bare én metode blandt mange
til patientinddragelse. Der er ingen tvivl om, at patient- og
pårørendeinddragelse generelt har vind i sejlene i sundhedsvæsenet. Klinik for Rygmarvsskader ønsker at være med
helt fremme i denne udvikling. Derfor er det en stor glæde
at opleve, at vi er kommet godt i gang med at udvikle værktøjer, som kan skubbe på inddragelsen. Men også en glæde
at opleve gevinsten af - helt fra start - at inddrage patienter og pårørende i samskabelse af forståelse og værktøjer.
Patienter og pårørende vil naturligvis deltage i det fremtidige
arbejde med at designe, implementere og evaluere effekten
af beslutningsstøtteværktøjerne.

Arrangementer og aktiviteter
Vinterens og forårets aktiviteter har bl.a. budt på bankospil,
boccia og brætspil, opvisning i spansk dans, make-up aften,
filmaften med slik og popcorn, besøg fra RYK med billeder
og masser af information om uge 30 på Egmont Højskolen,
fortællinger om at rejse blandt andre: ”Selskabsrejsen – tre
para og en tetra”, der fortalte om deres fælles rejse til USA.
				

Personalet

Sportsdag
I samarbejde med Invacare afholder Klinik for Rygmarvsskader en
sportsdag i august for indlagte og tidligere patienter. Det vil være
muligt at deltage i bordtennis, basket, volley, boccia og håndcykling. Derudover vil der være oplæg med bl.a. Rene Nielsen, der er
forfatter, inspirator og mental træner. Arrangementet holdes den
23. august kl. 9.30-16.00. Det er gratis, og der vil blive serveret
frokost samt frugt og kage. Tilmelding senest den 1. august på
ryk.dk eller til Jens Bo Sørensen på mail: jbs@ryk.dk. For yderligere oplysninger kan du kontakte Mette Skov på mail: mette.
skov.henriksen@regionh.dk. Kom til Sportsdag på klinikken i
Hornbæk og bliv inspireret til et aktivt liv.
BB
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Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Nye koordinatorer
Pr. 1. januar 2017 er der oprettet to nye sygeplejerskestillinger på VCR som forløbskoordinatorer. Forløbskoordinatoren
er ansvarlig for at koordinere sammenhængende forløb for
patienter indlagt på VCR. Forløbskoordinatoren har til opgave
at sikre kontinuitet i patientforløbene samtidig med at der
skabes plads til de mange udviklingstiltag i afdelingen og et
løbende flow af nyansatte, studerende og elever.
Forløbskoordinatoren har et samlet overblik og understøtter sammen med patientens team fremdrift i forløbet. Hertil
kommer koordinering af både den tværfaglige indsats mellem
afsnit/afdelinger/centre og hospitaler samt den tværsektorielle indsats. Hver forløbskoordinator er ansvarlig for 17-18
patienters forløb og samarbejder med afdelingens specialeansvarlige sygeplejerske, souschef og afdelingssygeplejerske
om koordineringen af det samlede rehabiliteringsforløb for
patienter indlagt på VCR.

Forskningens dag
Den 27. april slog VCR F&U dørene op til Forskningens døgn,
hvor der kom flere busser med interesserede gæster. Ca.
45 gæster lagde deres vej forbi VCR. Her var der mulighed
for både suppe, is og kage, og vi viste løbende slideshows
om rygmarvsskade og forskning inden for området. Man
kunne komme ind og få lavet “elastografi”, altså en måling
af musklens smidighed for udvalgte muskler (trapezius pars
superior og biceps brachii musklerne). Dette foregik sammen
med overlæge Rikke Middelhede Hansen og neurologisk speciallæge, Ph.d. studerende Søren Bruno Elmgreen. Mange
valgte også at få undersøgt følesansen, hvor forskningsassistent Søren Krogh Jensen og fysioterapeut Jørgen Vibjerg
både undersøgte dybdefølesansen over et fingerled og over
muskler i nakke og kæbe. Desuden blev undersøgt følesans
for varme og kulde, samt hvornår varme og kulde blev oplevet som smertefuldt. I perioder kunne alle ikke være inde i
forskningslaboratoriet, men der var også plads til lidt foredrag
og snak ude på gangen. Alt forløb fint, og mange gav udtryk
for, at det havde været virkelig spændende at se og høre om
rygmarvsskade og de undersøgelser, vi kan lave her.

Sommerfest
Onsdag den 7. juni afholdes den årlige sommerfest for
patienterne. Der vil i den forbindelse blive mulighed for at
få en rundtur på søerne, og efterfølgende vil der være et
idrætstilbud for alle de indlagte patienter.
Personalet
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Kongres for sygeplejersker
International Council of Nurses (ICN) holdt verdenskongres i
Barcelona den 27. maj til den 1. juni. Her var VCRs sygeplejersker
stærkt repræsenteret med flere posters. En poster af sygeplejespecialist Stine Bonne og ambulatoriesygeplejerske Susanne
Døssing om forebyggelse af tryksår: “When patient safety and
skills development go hand in hand through targeted prevention and treatment of pressure ulcers in patients with spinalcord injury” . En poster af sygeplejerskerne Mette Bæk og Jette
Laursen om interview-redskaber, der er med til at udvikle sygeplejen: ”Evaluation interviews – strong leadership tools to develop
nursing for spinal cord injury (SCI) patients admitted for rehabilitation”. Og en poster af Ph.d. studerende Randi Steensgaard
og sygeplejerskerne Michelle Hebsgaard, Maria Jensen og Stine
Bonne om udvikling af sygeplejen i dagligdagen: “Daily nursing
feedback and discussion – a method to develop skills and argument quality and rehabilitative nursing for patients with spinal
cord injury”.
Personalet

Posters på NoSCoS
Den årlige, nordiske rygmarvskadekongres NoSCoS blev i år
holdt i Linköbing i Sverige den 10. - 12. maj. Fysioterapeuterne
Anette Walther og Maria Paaske Hansen bidrog med en poster
om robottræning og træningseffekt. Ph.d. og sygeplejespecialist Randi Steensgaard og klinisk specialist Dorte Hoffmann
bidrog med posters om mentorordningen og evaluerende
patient-interviews med henblik på udvikling af rehabiliteringen.
Ambulatoriesygeplejerske Susanne Døssing bidrog med en
poster om systematisk observation og brugen af sygeplejeplaner
med henblik på forebyggelse af tryksår.
Personalet

Lægeuddannelse på VCR
VCR er i foråret 2017 blevet godkendt som uddannelsessted
for læger, der er i gang med en speciallægeuddannelse i samfundsmedicin. Det er et vigtigt skridt i forhold til at kunne sikre
en stabil lægebemanding i fremtiden, at VCR nu kan modtage
uddannelseslæger og dermed få yngre læger tilknyttet, hvilket har
været en mangel tidligere. Den første uddannelseslæge starter
den 1. september 2017.
Specialet samfundsmedicin dækker bl.a. over socialmedicin,
som tager udgangspunkt i den helhedsorienterede borger/patient
tilgang, som vi gør i rehabilitering. På sigt vil det være ønskeligt,
at rehabilitering bliver en selvstændig speciallægeuddannelse,
som i eksempelvis Sverige, men aktuelt er der ikke udsigt til, at
det bliver en realitet i Danmark.
Personalet

Cannabis:

Første nationale studie

Tekst: Andreas Vedel • Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Regionshospitalet Viborg

Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader er i øjeblikket i gang med at søge fondsmidler
til at gennemføre et kontrolleret* studie af en bestemt sammensætning af cannabispræparats virkning på personer
med rygmarvsskade. Studiet skal målrettes cannabis’ effekt på smerte og spasticitet.

R

YK! har været forbi Vestdansk
Center for Rygmarvsskade
(VCR) og talt med overlæge
Rikke Middelhede Hansen om
det kommende studie, der bliver den
første landsdækkende undersøgelse
af canabis’ virkning på personer med
rygmarvsskade. Rikke fortæller:
- I det forhåbentligt kommende forskningsprojekt vil vi undersøge den
primært smertestillende, men også
spasmedæmpende virkning af et specifikt cannabispræparat. Jeg siger ´forhåbentlig´, da projektet stadig er i gang
med det store arbejde med at søge
velvillige fonde og legater.

Vigtig viden
For få år siden lavede læge Sven Robert
Andresen m.fl. en spørgeskemaundersøgelse om brug af cannabis blandt
patienter med rygmarvsskade. Den
viste, at rygmarvsskadede bruger cannabis til “hyggebrug”, men også specifikt til at dæmpe smerter og spasticitet.
- Nogle af fondsmidlerne, der kan
søges, er netop øremærkede til forskning i cannabis i forhold til spasticitet og
smerter - symptomer, som desværre er
hyppige blandt personer med rygmarvsskader, fortæller Rikke og fortsætter:
- Vi ved, at cannabis er noget, der bliver
brugt. Derfor vil vi undersøge, hvordan
det virker. Det er rimeligt, både over for
patienter og pårørende, at vi ved, hvad
vi har med at gøre, og dette studie kan
være med til at give både rygmarvsskadede, deres pårørende samt sundhedsprofessionelle vigtig viden.

Et nationalt samarbejde
Projektet, som er et samarbejde mel-

lem en række stærke fagpersoner fra
både VCR, Klinik for Rygmarvsskader
og Dansk Institut for Psykologi i Aarhus
samt Neurologisk Afdeling på Aarhus
Universitetshospital og Rigshospitalet/
Glostrup hospital skal fungere som et
ca. fem uger langt klinisk studie, dvs.
et studie, hvor de involverede patienter
får udleveret en afmålt dosis, hvorefter
patienterne bliver spurgt ud om virkningen på neuropatiske smerter og
spasticitet, I forsøget vil både indgå et
placebopræparat og et cannabispræparat, som ved lodtrækning bliver fordelt
mellem deltagerne.
- Desværre har vi ikke en computer i
panden med et tal for smerte. Vi kan
spørge til, hvordan den enkelte oplever, at præparatet virker. Og neurofysiologisk kan vi måle på, hvordan den

Efterlysning
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
og Klinik for Rygmarvsskader efterlyser deltagere til forskningsprojektet.
Holdet vil inddrage personer med rygmarvsskade i alderen 18-65 år, som
oplever problemer med smerter og/
eller spasticitet. Selv om man er på
anden medicin, herunder smertestillende, kan man deltage i projektet,
dog evt. med justeringer i samråd med
læge. Alle vil få foretaget en lægelig
undersøgelse før eventuel deltagelse.
Der er endnu ikke fastsat en startdato,
men regeringens forsøgsordning starter pr. 1.1.2018, og her skal holdet bag
projektet være klar.
Interesserede er velkomne til at melde
sig til eller stille spørgsmål på mail:
Rikke.M.Hansen@Viborg.RM.dk

enkelte reagerer på fx tryk, kulde og
varme, fortæller Rikke Middelhede.

Udfordringer
Der er dog flere udfordringer i projektet,
bl.a. omkring administrationsform, dvs.
måden at indtage cannabis på, samt
udvælgelsen af det specifikke præparat
og sammensætningen af de forskellige
cannabinoider, der findes i cannabis. I
dette kontrollerede studie holder holdet
bag undersøgelsen sig til én administrationsvej og én dosis.
En af de store udfordringer, fortæller Rikke, er i forhold til kørsel og det
at have THC i kroppen (et aktivt stof i
cannabis, som pt. er ulovligt at have i
blodet ved bilkørsel).
- Vi vil gerne se, om en evt. smertelindrende virkning kan være med et
sådant indhold i blodet af THC, at bilkørsel er mulig. Ellers vil evt. behandling
være betinget af, at man ikke fører bil.
Rikke håber, at der kommer penge til
studiet. Så vil en del af midlerne gå
til transport, således at dette ikke vil
udgøre et større problem for deltagerne.
- Under alle omstændigheder kan
studiet være med til at give vigtig viden,
lige meget om cannabis viser sig at
være et wonderdrug, eller om det ikke
har nogen forudsigelig effekt og virkning
på fx smerter og spasticitet, fortæller
Rikke og slutter:
- Vi kan bruge den nye viden, uanset
udfaldet.
*Et klinisk, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, hvor hverken forsøgsperson eller behandler ved, om man får aktivt
stof eller placebo-behandling.
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Kort Nyt

Nyt firma med BPA-ydelser

DR har enerettigheder til PL
DR havde stor succes med at vise PL i London og Rio, og de
har nu købt enerettighederne til at vise PL i Tokyo i 2020. At
DR vil fortsætte med at vise PL for de danske seere vækker
stor glæde i Parasport Danmark.
- Det er et stort skulderklap til parasporten og vores dygtige
atleter. I eliteidræt kommer de flotte præstationer ofte, når
der er god tid til at forberede sig. At DR allerede nu har
sikret sig rettighederne til PL i Tokyo, giver os endnu bedre
muligheder for at bygge videre på det fine samarbejde, vi
havde før og under legene i Rio. Vi håber, at det også vil øge
interessen for at følge paraatleterne ved store, internationale
mesterskaber frem mod Tokyo, siger elite- og teamchef i
Parasport Danmark, Michael Møllgaard Nielsen.
DR har udover rettighederne til PL i Tokyo også sikret sig
rettigheder til at vise De Paralympiske Vinterlege i den sydkoreanske by Pyeongchang i 2018.
BB

Håndbog om sociale ydelser
Forsikring & Pensions håndbog “Sociale Ydelser 2017” giver
et godt overblik over tilskudsmulighederne fra det offentlige.
Bogen indeholder alle nye satser og regler, der gælder fra 1.
januar 2017. Man kan også se, hvordan den enkelte ydelse
spiller sammen med forsikringsordninger og pensioner.
Håndbogen er opdelt i seks hovedtemaer: Arbejdsmarked
og uddannelse, social sikring over landegrænser, sygdom
og arbejdsskade, familie og bolig, ældre samt retshjælp.
“Sociale Ydelser 2017” koster 100 kr. og kan købes hos
boghandlerne.
BB

BPA·Centralen A/S er et nyt dansk firma, der har specialiseret sig i
at levere godkendte BPA-ydelser samt tilbyde hjælp til ansøgning
hos hjemkommune om bevilling af BPA for borgere med en væsentlig funktionsnedsættelse. BPA·Centralens formål er at bevare fokus
på brugerens specielle behov og sikre en god oplevelse.
- Det er vores klare vision, at vi gennem individualiserede serviceydelser vil bidrage til vores brugeres livskvalitet, fortæller informationsmedarbejder Henrik Bjørkman.
Det er ikke kun borgere med en BPA, som BPA·Centralen servicerer.
Firmaet yder også ledsagerservice. BPA·Centralen A/S dækker hele
hovedstadsområdet samt de større byer på det øvrige Sjælland
samt i Aarhus og Odense. Find yderligere info om BPA-Centralen
på bpacentralen.dk
BB

Hjælpemotor til manuel kørestol
Alber e-fix er en hjælpemotor til manuel kørestol. Kørestolen bliver
motoriseret med en påmonteret joystickstyring og drivhjul koblet
til et lille og let batteri monteret under sædet. E-fix driver kørestolen frem via stolens drivhjul, hvilket dels sikrer god manøvrering,
men også god kontakt til underlaget - selv på ujævnt underlag.
Joystickboksen fylder ikke meget og har et let læseligt farvedisplay.
Alber e-fix kan anvendes på de fleste manuelle kørestole. Systemet
er enkelt ved montering og transport. Alber e-fix findes med henholdsvis 110W og 150W motor for brugervægt på henholdsvis 120
kg og 160 kg. Den teoretiske kørestrækning er 20-22 km. Kontakt
invacare.dk for flere oplysninger.
BB

Besøg Råbjerg Mile i stol
N

aturstyrelsen Vendsyssel afholder
for tiende gang et arrangement,
hvor der gives adgang til Råbjerg Mile
for gæster i kørestol. Som i de øvrige
år bliver der lagt køreplader ud, så man
kan komme langt ud i sandmasserne på
fast underlag.

Højeste punkt
Råbjerg Mile står som et monument
over sandflugtshistorien på Skagens
Odde og et område, som alle bør
besøge med jævne mellemrum for at
følge forandringerne. Belønningen får
man, når man fra toppen af Milen kan se
både Skagerrak og Kattegat.
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Fiberplader
Den næsten 400 meter lange kørestolsbane, der består af fiberplader, begynder der, hvor asfalten på p-pladsen
slutter. Lang nok til at man kan komme
så højt op i sandmasserne, at man får
fornemmelsen af være midt på Skagen
Odde. Banen ligger i ca. en uge og i den
uge bliver banen tilset jævnligt.

Andre seværdigheder
Naturstyrelsen Vendsyssel anbefaler
også et besøg i Bunken Klitplantage,
hvor stierne har asfaltbelægning. Den
sidste kilometer frem til sydsiden af
Råbjerg Mile er dog på grus. Også i
Skagen Klitplantage er stierne ved Den

Tilsandede Kirke belagt med en type
grus, som er velegnet til kørestolsbrugere. Her findes handicaptoilet.
Kørestolsbanen på Råbjerg Mile er lagt
ud fra onsdag den 12. juli og ugen ud.
Mødested er ved toiletbygningen på
Råbjerg Miles P-plads. (her er også
handicaptoilet).

Tog: Danmark halter bagefter

Motion i pilleform
Det lyder som en drøm. En motionspille, der gør det
muligt at blive sund uden at træne. Men ifølge videnskab.
dk viser ny forskning, at mus kan opnå helbredsfordele
uden motion – blot med en lille pille. Hvis den egenskab
kan overføres til mennesker, bliver det pludselig muligt for
mennesker med nedsat mobilitet, eller som af andre årsager ikke kan dyrke motion, at opnå de helbredsmæssige
effekter, som andre mennesker opnår gennem motion.
Ifølge videnskab.dk viser et nyt studie, at et sundhedsfremmende protein giver mus mange af de helbredsfordele, som normalt kendetegner effekterne af træning,
eksempelvis vægttab og bedre kontrol af blodsukkeret.
Sundhedsproteinet viser yderligere at kunne forbedre
præstationer og udholdenhed markant. Det er forskernes
håb, skriver videnskab.dk, at opdagelsen af proteinet
kan bane vej for udvikling af medicin til mennesker, som
eksempelvis er sengeliggende eller ikke har mulighed for
at dyrke motion. Det nye studie blev offentliggjort i foråret
i det videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism.
BB

Fitness for alle
De fleste fitnesscentre - foreningsbaserede såvel som
kommercielle - er utilgængelige for mennesker med et
bevægelseshandicap. Det vil kampagnen ’Fitness for alle’
gerne ændre på. Gennem tre eksempelprojekter og ny
forskning skal kampagnen vise, hvordan det traditionelle
fitnesscenter kan nytænkes. Der er afsat i alt 11,5 mio. kr.
til kampagnen, og kommuner, foreningsbaserede fitness
centre, handicapforeninger og handicapidrætsforeninger
er velkomne. Med kampagnen ’Fitness for alle’ får tre
foreningsbaserede fitnesscentre økonomisk hjælp til at
ændre de fysiske, faglige og sociale rammer. Med de tre
konkrete forsøgsprojekter samt en treårig forsknings- og
formidlingsindsats skal kampagnen vise, hvordan foreningsbaserede fitnesscentre kan gentænkes, omdannes
og indrettes på nye, innovative og inkluderende måder,
der sikrer ligeværdig og fleksibel adgang til fitness for alle.
Fokus vil også være på, hvordan fitnessinstruktørerne kan
klædes fagligt på til at møde mennesker med handicap
som en ny brugergruppe.
Det er håbet, at erfaringer og resultater kan blive til
inspiration for alle landets fitnesscentre. Bag ’Fitness
for alle’ står et partnerskab bestående af Bevica
Fonden, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Danske
Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark
og Bevæg dig for livet – Fitness. Parterne har samlet
afsat i alt 9,4 mio. kr. til kampagnen. TrygFonden støtter
kampagnens forskning- og formidlingsindsats med 2,1
mio. kr.
BB

Mange togstationer i de danske
byer er fortsat ikke tilgængelige.
Det viser en undersøgelse, som
Danske Handicaporganisationer
(DH) har lavet. Når det gælder
tilgængeligheden for rejsende
i kørestol, afslører undersøgelsen, at 15 procent af stationerne ikke har niveaufri adgang,
og 54 procent har ikke standard
perronhøjde. Tallene svinger
meget fra landsdel til landsdel,
og værst ser det ud i Midt- og
Vestjylland.
Regeringen og DF har afsat
50 millioner kroner ved sidste
finanslov til 12 projekter. Af de
50 millioner er der afsat 35,3
millioner kroner til etablering
af elevatorer på Østerport,
Fredericia og Valby samt etablering af gangtunnel/bro på
Bjerringbro.
Hos Dansk Handicap Forbunds
Bygge- og trafikpolitiske udvalg
(BTPU) tror man dog ikke på,

at det løser problemerne. Den
manglende tilgængelighed er et
udtryk for en gammeldags holdning, lyder det.
- Manglende vilje og gammeldags holdninger gør det så
bøvlet, besværligt, uværdigt
og umuligt at tage toget, siger
næstformand i BTPU Lena
Nielsen.
Lena Nielsen, som også er
medlem i DSB’s handicappanel, peger på, at det i Holland
er lykkedes at nedsætte varslingstiden for mennesker med
handicap til en time, hvor man
i Danmark skal varsle 12 timer
før.
DH opfordrer politikerne til at
lave en langsigtet plan for tilgængeligheden og peger på
behovet for en permanent årlig
pulje, der skal sikre tilgængelighedstiltag på utilgængelige
stationer.
BB

BR 15: Forslag til trist ændring
Trafik-, Bygge- og Bolig
styrel
sen udsendte i foråret en række ændringer af
Bygningsreglementet i offentlig
høring. I forslaget lægges der op
til at fjerne kravet om niveaufri
adgang for nybyggede enfamilieshuse, idet styrelsen mener,
det begrænser boligejerne,
og at de eksisterende regler i
øvrigt heller ikke er anvendelige med henvisning til, at der
ikke stilles krav om niveaufri
adgang frem til huset, kun ved
indgangsdøren. Så frem for at
sikre tilgængeligheden, mener
styrelsen, at man lige så godt
kan fjerne kravet om niveaufri
adgang til nybyggede enfamiliehuse. Det synes absurd,
at styrelsen vil imødekomme
boligejere, der finder kravet
begrænsende, på bekostning
af landets borgere, der benytter
kørestol og er dårligt gående.
Danske Handicaporganisationer
har advaret mod at slække på
kravene til tilgængelighed, og
i Dansk Handicap Forbund
ærgrer man sig også over, at

Danmark træder et skridt tilbage og undrer sig i øvrigt over,
at regeringen med den ene hånd
tilslutter sig FNs handicapkonvention med krav til universelt
design og lige adgang, men
med den anden hånd fjerner
regler, der i den grad modarbejder den.
Også hos Arkitektforeningen er
man bekymret.
”Frem for at slække på bestemmelserne, der sikrer universal tilgængelighed for handicappede,
er der tværtimod et behov for
at gøre netop det omvendte.
Styrke indsatsen for at sikre
tilgængelighed for alle”, skriver Arkitektforeningen i sit
høringssvar.
Men transport-, bygnings- og
boligminister Ole Birk Olesen er
af en anden mening. I stedet for
at styrke indsatsen for bedre tilgængelighed vælger ministeren
at slække på kravene. Det er
trist, og det er diskriminerende.
Hvis det bliver til lov, forventes
den at træde i kraft den 1. juli
2017.
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Har du en BPA-ordning? Ønsker du hjælp til at ansøge om BPA?
Har du jævnligt brug for ledsagerservice eller anden
form for hjælp i hverdagen? Så er vi der for dig!

Vi ser det som vores væsentligste opgave, at du bevarer
din selvbestemmelse og at sikre, at du får dækket dine ønsker
og behov, så du kan opbygge og fastholde et selvstændigt liv...
Det er ikke bare noget, vi selv har fundet på. Det står
faktisk nedfældet i hovedformålet med BPA ordningen
i Servicelovens § 95 og § 96, og det vil vi gerne leve op
til - for dig.
Har din kommune allerede tildelt dig en BPA-ordning,
står det dig altid frit for at vælge hvem, der skal administrere den for dig og udføre de opgaver, du har brug
for. Har du ikke en BPA-ordning, men ønsker at ansøge
din kommune om at få en BPA, har vi også mulighed for
at hjælpe dig med det.

Er din funktionsnedsættelse ikke af en karakter, der
gør det muligt for dig at få en BPA-ordning, kan vi altid
tilbyde både ledsagerservice og handicaphjælp på timebasis. Vores handicaphjælpere er alle uddannet i plejesektoren og har desuden hjertet på rette sted. Flere har
også taget kurser i pleje af ALS- og KOL-patienter.
Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi sammen
kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig til en ordning,
der bedst muligt tilgodeser lige præcis dine ønsker og
behov. Vi dækker Storkøbenhavn, Århus og Odense.

Din helt egen ledsagerservice og handicaphjælp!
BPA·Centralen A/S · Strandvejen 267 B · 2920 Charlottenlund
Telefon: 70 60 50 77 · Døgnvagt: 28 77 00 33
Email: kontakt@bpacentralen.dk · www.bpacentralen.dk

