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Seminar

Livet er kommet igen
Fan af festivals
Dyrt købte erfaringer
Byt bolig i ferien

ryk.dk

HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE

NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?

COPA-foreningens
formål er at vartage
interesser for stomiog reservoiroprerede personer, samt
personer med sygdomme der kan føre
til anlæggelse af stomi/reservoir.
Læs mere på www.copa.dk

VI ER DER ALTID FOR DIG!
Har du en BPA-ordning - måske bare brug for
ledsagerservice eller hjælp til personlig pleje i hverdagen.
Så kontakt os og lad os få en uforpligtende snak
om dine ønsker og behov.

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
STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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Din helt egen ledsagerservice og handicaphjælp!
Strandvejen 267 B · 2920 Charlottenlund
Telefon: 70 60 50 77 · Døgnvagt: 28 77 00 33
Email: kontakt@bpacentralen.dk · www.bpacentralen.dk

4 · 2017
Kære læser
Året lakker mod enden efter mange gode aktiviteter i RYK: forårsarrangementer, generalforsamling med politikerdebat, sommerkursus og sidst
men ikke mindst efterårsseminar på Musholm
i Korsør. Der var fuldt booket, og det blev en
spændende weekend i oktober med et fuldt pakket program. Læs om seminaret inde i bladet.
Dette nummer byder også på et interview med
nyskadede Flemming Knage fra Odense, der fortæller om at komme tilbage til livet.
Henrik Jensen er fan af festival, og til RYK! magasin fortæller han om sine erfaringer og giver gode
råd til læserne.
Bente Ovesen har gengivet sine værste erfaringer
med et tryksår med ønske om, at der er læsere,
der kan få glæde af dem.
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Tour de Paris

Fra Bornholm har vi snakket med Mads Pelle
Kofod, der har oprettet Facebooksiden “Byt handicapbolig i ferien”.
Læs også om en ny medspiller på fritvalgsordningen ved bevilling af kateter.
Fra udlandet bringer vi en reportage fra det internationale videnskabelige møde ISCoS, der blev
holdt i Dublin i oktober.
Som altid bringer vi også nyt fra landets to centre,
og så er der alt det andet småt men godt.
Tilbage er at ønske alle læsere en god jul og et
godt nytår.
RYK! magasin er tilbage igen i marts 2018 med
masser af spændende læsestof.
Birgitte Bjørkman, redaktør

RYK! 4 · 2017

3

TJEN PENGE PÅ DIN HANDICAPBIL
- OG HJÆLP SAMTIDIG ANDRE TIL AT FÅ FRIHED OG LIVSKVALITET

UDLEJ DIN HANDICAPBIL, NÅR DU IKKE SELV BRUGER DEN

LÆS MERE OG OPRET DIN BIL GRATIS PÅ

HANDIDRIVE.DK
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Imens vi venter på pakken

M

ens julen nærmer sig med raske skridt, sender jeg
en tanke til en anden nærtstående begivenhed:
Vedtagelse af loven mod diskrimination. Og ligesom med julen er det forventningens glæde, der
fylder. En forventning om, at loven bliver lige så god en pakke,
som vi alle ønsker.
I februar besluttede et bredt flertal i Folketinget, at der skal vedtages en lov om antidiskriminering af mennesker med handicap
også gældende uden for arbejdsmarkedet. Danmark er det sidste land i Norden, der ikke har en sådan lov, hvorfor RYK med
stor glæde hilser denne beslutning velkommen. Desværre har det
fremgået af den politiske debat, at man overvejer at undlade at
medtage fysisk tilgængelighed i det kommende lovforslag, hvilket er katastrofalt for mennesker med en funktionsnedsættelse.

Lovforslaget skulle have været fremsat i starten af november,
men lader vente på sig. Det er derfor mit håb, at vi i fællesskab
har formået over for politikerne at tydeliggøre vigtigheden af, at
tilgængelighed bliver et element i lovteksten, og at det derfor
vil kunne ses, når lovforslaget i nær fremtid bliver fremsat til
vedtagelse.
Tak til alle, der har deltaget i debatten og bidraget til forståelse for, hvor meget tilgængelighed betyder. Det er, når vi står
sammen og løfter i flok, at vi er
stærkest og får den størst mulige
indflydelse.

Leder

I 2009 konkluderede Folketinget, at tilgængelighed er en forudsætning for, at vi kan inkluderes i samfundet. De fysiske forhold
er helt afgørende for mennesker med en funktionsnedsættelse,
hvis vi ikke skal begrænses i deltagelse i samfundslivet på lige
fod med andre borgere, men man må desværre konstatere,
at dagligdagens aktiviteter ofte begrænses af den manglende
fysiske tilgængelighed. Det handler om alt fra adgang til boliger,
skoler og beskæftigelse til transport, sundhedsydelser og kulturliv. F.eks. er offentlige busser og tog i Danmark langt bagud i
forhold til andre europæiske byer, når det gælder tilgængelighed.

og andre handicaporganisationer forsøgt politisk at påvirke udfaldet af det
endelige lovforslag og naturligvis med
en forståelse for, at tilgængelighedsrettighederne skal ske i etaper, som det
også er sket i nogle af vores skandinaviske nabolande.

Snart vil julefreden indfinde sig,
og mens vi spændt og forventningsfuldt venter på pakken fra
Folketinget, håber jeg, at forventningens glæde vil blive overgået
af den glæde, som det vil være,
hvis vi får en antidiskriminationslov, hvor fysisk tilgængelighed
bliver implementeret.

Udfordringerne er mange. Fysisk tilgængelighed er omfattet i
Bygningsreglementet, men det indeholder desværre ikke tilstrækkeligt med specifikke krav i forbindelse med nybyggeri og
ombygninger, ligesom der er bygninger, der ikke er omfattet af
Bygningsreglementets krav.
De byggefaglige uddannelser omfatter ikke tilstrækkelig fokus
på tilgængelighed, hvorfor manglende indsigt og viden allerede
bliver et problem på tegnebrættet.
Ofte er fysisk tilgængelighed behæftet med den fejlagtige
opfattelse, at det fordyrer byggeri. Men det behøver ikke være
fordyrende at bygge tilgængeligt med en innovativ tilgang og
almindelig sund fornuft. Og man kan endog tilføre tilgængelighedsløsninger flere funktioner. Det handler om universelt design,
der både er funktionelt og bidrager til æstetik i bybilledet.

Jeg ønsker alle en glædelig og
fredfyldt jul samt et lykkebringende nytår. Og tak til alle vores
sponsorer, fonde og annoncører for støtte og bidrag til RYKs
arbejde.
Helle Schmidt
formand

Et bredt forbud mod diskrimination, herunder implementering
af fysisk tilgængelighed, vil derfor være med til at sikre vores
rettigheder. RYK har sammen med Dansk Handicap Forbund

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Solveig Hansen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk: Rosendahls
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Kenneth Lunby Rasmussen • Deadline for nr. 1.2018: 1. februar 2018.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de 2.500-3.000 danskere, der har en rygmarvsskade. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund.
RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger, pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med en ryg
marvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk

Hovedsponsor for RYK:

coloplast.dk
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” 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

Vil du vide mere om produktet,
kan du kontakte:

Distributør:

ved sygeplejerske Tina Aagaard Lind
på telefon: 70 70 79 25 eller email:
myqufora@qufora.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.qufora.com

6 4 · 2017 RYK!

171103

MBH

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

&

Tips Tricks
Smart skohorn

Skohornet fra Normann Copenhagen vandt Red Dot Award 2013 i Tyskland for sin høje designkvalitet. Håndtaget er udformet, så det ligger godt i hånden, og selve skaftet er langt og fleksibelt, så det er nemt at bruge. Det brugervenlige og stilrene skohorn er udført i plast og findes
i farverne lilla, blå og grøn. En lille krog med magnet medfølger til ophængning på væggen, så
skohornet er nemt og enkelt af få fat i, når man skal bruge det. Det vejer 200 g og måler 71,3
cm x 4,2 cm. Set på normann-copenhagen.com.
BB
Redaktionen modtager gerne
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk

Kniv og skærebræt i ét
Denne unikke og alsidige kniv giver dig mulighed for at skære og hakke
ingredienserne til din mad direkte ned i en skål eller gryde uden brug
af skærebræt. Blade & Board kan bruges til bl.a. grøntsager og krydderurter og gør rengøringen nemmere efter brug. Man kan fristes til at
kalde Shar-X Blade & Board for en saksekniv. Det er et todelt redskab
ligesom en saks. Med en skarp kniv foroven af rustfristål og en plade
af PVC – et skærebræt – nedenunder. Den har et ergonomisk håndtag
med gummibelægning, der giver et godt greb, og er udstyret med sikkerhedslås, så den kan låses, når den ikke er i brug. Dimensioner: 7 x
25 x 3 cm. Den koster 79 kr. og er set på manillo.dk.
BB

Komfortpude
ROHO har lavet LTV Seat, en oppustelig komfortpude med en enkel
og effektiv “air floatation” til f.eks. lejlighedsvis brug på en el-scooter
eller som komfortpude på en stol eller under rejse, hvor et almindeligt
sæde ikke er tilstrækkeligt. Pudens luftfyldte celler fordeler kropsvægten og med en højde, der kan indstilles til op til 5 cm, reduceres
trykket. Uden luft er puden kompakt og praktisk at have med. Den
er nem at puste op med en medfølgende pumpe. Pudens materiale
er DEHP-fri PVC med sort, vatteret tekstilbetræk, der har skridsikker underside. Forhandles også med sort læderbetræk. Puden vejer
0,2/0,7 kg. Find mere info på permobil.com.
BB
RYK! 4 · 2017
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L

idt uden for Odense bor
60-årige Flemming Knage i et
gammelt bindingsværkshus
fra 1800-tallet. Pladsen er
ikke den samme som for to år
siden, hvor soveværelse og arbejdsværelse befandt sig på husets førstesal.
- Ja, deroppe har jeg ikke været siden
ulykken. Lidt mærkeligt.
Nu er arbejdsværelset en flytbar computer, og Flemmings seng befinder sig i
stuen, som han har gjort hyggelig med
indkøbt kunst på væggene.
- Min ekskone og jeg havde planer om
at bygge til, men da vi blev skilt umiddelbart efter, at jeg kom hjem fra VCR i
Viborg, fandt jeg det ikke længere nødvendigt. Her er fint plads til mig.

Et andet liv på nye betingelser
Flemming byder på frokost, og over
håndmadder ved spisebordet i køkkenet
fortæller Flemming mig sin historie.
- Det var en meget uheldig cykeltur, der i
august 2015 flyttede mit ellers så velfungerende og aktive liv til noget helt andet.
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Allerede da jeg lå på grusstien, vidste
jeg instinktivt, at den var helt gal.
Gode ideer til, hvordan seniortilværelsen
som pensioneret lastbilchauffør snart
skulle leves, forsvandt på grusstien
sammen med Flemmings førlighed.
Efter et år på VCR, hvor Flemming fik
styr på alt det praktiske for at kunne
vende tilbage til huset, vendte han også
hjem til et andet liv på nye betingelser.
Udstyret med el-kørerstol med hagestyring, installering af lift, el-seng, der kan
kippes og med vekseltrykmadras og en
24 timers BPA-ordning.
- Men det var også betingelser, som
min kone havde det svært med, beretter
Flemming og tilføjer, at det er uden bitterhed, at han fortæller mig det.
- Jeg forstår hende godt. At leve en
hverdag med hjælpere omkring sig 24
timer i døgnet er ikke nemt. En sådan
ulykke har også stor påvirkning på de
pårørende.
Flemmings ekskone bor i dag få kilometer væk, og de ses jævnligt sammen
med deres to voksne døtre.

På spørgsmålet, om han synes, at familien fik tilstrækkelig hjælp, svarer han:
- Det kunne man godt have gjort bedre.
Flemming fortæller, at godt nok var der
god mulighed for at snakke med en
psykolog, men af forskellige årsager
blev det ikke den samme hver gang, så
samtalerne mistede noget dybde.
Han mindes, at hans kone og døtre deltog i en enkelt pårørendedag på VCR.
- Jeg ville ønske, at vi alle var kommet
i familieterapi og havde fået støtte til
at blive lappet sammen som familie,
fortæller Flemming og nævner, at hans
døtre stadig har det svært.
- Det er en tung opgave, der skal løftes,
og alle i familien bliver ramt.

Meget der skal tages stilling til
Selv synes Flemming, at han er kommet helskindet igennem det, og at han
har vænnet sig til sin nye situation. Ikke
mindst, da han tre måneder efter udskrivelsen fik sin bil.
- Men jeg kan da godt ligge i sengen
og kigge på min store el-stol og tænke:

Livet
skal nok komme igen

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Kenneth Lunby Rasmussen

Nu mere end to år efter, at Flemming Knages liv tog en drastisk drejning,
har han mod på at skabe sig et liv, der indeholder mere end personlig
pleje og praktisk planlægning af en hverdag med hjælperskift.
- Men det tager tid at nå dertil, hvor man lærer at være sig selv og
finde en god balance i forhold til sine hjælpere, forklarer Flemming.

Hallo! Der er sket noget med dig. Er det
min? Og jeg kan også tænke, hvor dejligt det ville være at springe op i sengen
og trække dynen over hovedet i stedet
for de tre kvarter, det tager at komme i
seng med hjælper og hejs. Så kan jeg
da godt ligge og reflektere lidt over livet.
I hele forløbet siden ulykken har der
været meget, der skal tages stilling til.
Flemming nævner bl.a. den spændende
udfordring med at være daglig leder af
et hjælperteam.
- Man står pludselig med mange ting
lagt på sig, og man skal være bevidst
om sine valg af hjælpere, og om,
hvordan man ønsker hjælpen for at
få hverdagen til at fungere, fortæller
Flemming, som allerede har draget en

række erfaringer i forhold til ansættelse
af hjælpere, og i dag har han fem gode
hjælpere.
- Jeg har lært, hvilke kampe jeg skal
kæmpe, og hvilke, jeg skal lade ligge.
Men det tager tid at nå dertil, hvor man
lærer at være sig selv samtidig med at
være 100 % afhængig af andres hjælp,
forklarer Flemming og fortsætter:
- Jeg læste artiklen i sidste nummer af
RYK! om kvinden, der skulle mestre at
have en hjælpeordning i en familie med
mand og tre børn. Den var jeg glad for
at læse.

Også til inspiration
Flemming er stadig i en proces, hvor
han skal finde balancen mellem afhængighed og frihedsfølelse.
- Jeg ved nu, at med mine nye livs-

betingelser kræver det meget at få en
hverdag til at fungere og opretholde
det gode liv med hjælpere omkring sig.
Men det er jo også berigende, fortæller Flemming og påpeger, at han i sine
jobsamtaler lægger op til, at relationen
mellem ham og hjælper også gerne kan
være til inspiration.
Flemming nævner bl.a. inspiration til
natur- og kulturoplevelser og på det
kulinariske område.
- Jeg giver gerne mine hjælpere lov til
at lave en chili con carne på deres egen
måde og lader mig overraske. Det er jo
vigtigt at fokusere på det positive i hverdagen. Og det er noget, man skal øve
sig på, erkender Flemming, der håber,
at han en dag kan give sine erfaringer
videre til andre nyskadede.
- Jeg kan fortælle, hvordan jeg kom

- Jeg giver gerne mine hjælpere lov til
at lave en chili con carne på deres egen
måde og lader mig overraske. Det er
jo vigtigt at fokusere på det positive i
hverdagen. Og det er noget, man skal
øve sig på.
RYK! 4 · 2017
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- Jeg har behov for at lægge nye planer
for mit liv ... jeg kan jo ikke sidde her og
lave ingenting.

igennem de første år, efter at jeg
mistede alt. Og om, hvordan man får
en hverdag til at fungere med hjælpere
- både i forhold til at bevare sin privatsfære og i forhold til det helt lavpraktiske i hverdagens mange situationer.

Mod på at rejse
En af de større udfordringer tog
Flemming allerede hul på i sommer, da
han fik mod på at planlægge en rejse til
Italien.
- Under mit ophold på VCR var det
muligt at være med i en mentorordning.
Og det var under én af de gode samtaler, at jeg fik inspiration og mod til at
pakke min bil og komme af sted.
Med hjælp fra Sus Travel fik Flemming
skruet en bilferie sammen til Gardasøen
og Venedig med ophold undervejs
på hoteller i Frankfurt og Østrig. Med
to hjælpere, kufferter og tasker til tre
personer, badestol, transportabel lift og
Flemming selv i sin el-stol pakket godt
sammen i bilen, gik rejsen sydpå.
- Jeg har erfaret, hvor vigtige de fysiske
rammer er for en vellykket ferie, og hvor
sårbar man er, hvis tingene ikke fungerer, forklarer Flemming, der i Frankfurt
stod med en transportabel lift, der ikke
kunne køres ind under sengen.
- Det var skræmmende, hvor lidt der
skal til.
Heldigvis havde Flemming pakket fire
træklodser med i bilen, og med yderligere fire stakke kopipapirer, lykkedes
det, og natten var reddet.
- Det giver stof til eftertanke, tilføjer
Flemming, der under rejsen også oplevede savnet af sit gamle liv.
- Alle de stunder, hvor man kommer helt
ned i gear og kan nyde nærheden og
samværet med sine nærmeste.
Flemming fortsætter eftertænksomt:
- Det var jo min første rejse som handicappet, og jeg ved nu, at det er ferie på
en anden måde. At rejse med to hjælpere var af gode grunde også nyt for
mig, og jeg har erfaret, at det kan være
godt at splitte op, så den ene hjælper
har fri, mens den anden er i arbejde …
her skal så også lige nævnes, at mine to
fantastiske hjælpere bare klarede samtlige udfordringer på turen.
Og så var der alle de gode oplevelser.
En meget smuk køretur gennem Tyrol og
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en stor frihedsfølelse, da Flemming blev
kørt ombord i en gondol med lift og blev
sejlet rundt på kanalerne i det smukke
Venedig.
- Det troede jeg ikke kunne lade sig
gøre. Så min rejse til Venedig gav mig
lyst til meget mere. Det var en utrolig
skøn forløsning at komme af sted – at
vide, at det er muligt. Jeg er klar på flere
rejser.
Flemming vil også gerne medvirke til at
åbne op for nye måder at holde ferie på.
- Jeg håber, at min næste ferie kan blive
via boligbytte, fortæller Flemming og
nævner en nystartet Facebookside, der
giver mulighed for at bytte handicapbolig i ferier.
- Jeg er frisk på et udspil, lover
Flemming, der foruden alle de basale
krav kan tilbyde smuk, landlig idyl rundt
om det gamle bindingsværkshus.

Nye planer for livet
Nu, mere end to år efter, at Flemmings
liv tog en drastisk drejning, har han mod
på mere. Han vil gerne bruge noget af
sin tid på andre, mere spændende ting
end praktisk planlægning af en hverdag.
- Jeg har behov for at lægge nye planer
for mit liv. Men jeg har ikke helt knækket koden. Fx har jeg erfaret, at det at
tilmelde sig et aftenskolehold ikke er
uden problemer på grund af manglende
adgangsforhold.
Flemming har også planer om at bygge
et orangeri i haven til foråret, og så
håber han, at han kan blive mentor på
VCR og tage ud og holde foredrag.
- Jeg kan jo ikke sidde her og lave
ingenting mellem mine ferier, fortæller
Flemming og sender mig et skævt smil.
Flemming har mange udfordringer til
gode. Men dem tager han en for en. Fx
håber han, at han også en dag vil rejse
med fly.
- Livet er kommet igen!

El-stol med magi
For Flemming, der kun har mobilitet fra
halsen og op, er hans el-stol mere end
blot et mobilitetshjælpemiddel. Den
er hans adgang til elektronisk kommunikation og betjening af musik, tv
og dvd.
På stolen er der monteret en arm med
et joystick, som han aktiverer med
hagen, samt en kontakt, som han aktiverer med venstre side af hovedet.
- Hagestyret er meget simpelt. Det kan
i store træk bevæges op/ned og fra
side til side. Med kontakten ved mit
hoved kan jeg “bladre” i kørestolens
styreenhed.
Først og fremmest har Flemming fuld
kontrol over stolen, herunder mulighed
for indstilling af sæde – endog med
hukommelse, så han nemt kan finde
tilbage til en foretrukken position.
- Men så ophører også det simple.
Joysticket giver mig nemlig adgang til
stolens hjerne, MagicDrive Touch. Med
denne lille enhed kan jeg udføre rigtig
mange ting.
Jeg har min smartphone monteret på
en flexarm sammen med MagicDrive
skærmen, som er meget brugervenlig.
Betjeningen af smartphone og computer sker via Bluetooth. Jeg benytter
mig af en kombination af både hagestyr og hovedkontakt. Hagestyringen
kan sammenlignes med musen, og
hovedkontakten kan sammenlignes
med højre klik, fortæller Flemming
begejstret om hans specialdesignede
stol.
MagicDrive enheden fungerer også
som fjernbetjening til Flemmings tv og
dvd, og på sigt kan Flemming foruden
vælge at kontrollere husets lys, varme,
gardiner og døråbner via enheden.
For info om MagicDrive Touch se permobil.com/da/Denmark.

Byt bolig i ferien
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Privatfoto

En ny facebookgruppe er oprettet med det formål at gøre det nemmere og billigere
for kørestolsbrugere at komme på ferie. I gruppen kan de nemlig bytte bolig.
Initiativet kommer fra Bornholm.

F

erie kan være en dyr og
besværlig affære. Det ved
28-årige Mads Pelle Kofod fra
Rønne på Bornholm. Derfor har
han taget initiativ til en lukket gruppe på
Facebook ”Byt handicapbolig i ferien”.
- Gruppen fungerer ved, at folk uploader et dokument, hvor de beskriver
deres bolig og deres faste hjælpemidler
som fx loftslift. Og samtidig beskriver
de egne behov for boligbytte, forklarer
Mads Pelle Kofod og fortsætter:
- Jo mere præcist beskrevet, jo nemmere kan folk afgøre, om en andens
bolig passer til egne behov.
I facebookgruppen kan medlemmer
således søge andre med samme behov
med henblik på at udveksle boliger.

Ide blev til facebookopslag
Mads Pelle Kofod blev rygmarvsskadet
i 2006 efter en arbejdsulykke. Han har
behov for plads til sin el-stol og benytter
lift til forflytninger og har derfor haft det
svært med ferier med tanke på “Hvad
nu, hvis der ikke er en ordentlig lift?”.
- Jeg kan være usikker på, om der er
plads på hotellets badeværelset og om
der er plads til en medbragt gulvlift,
fortæller Mads Pelle og fortsætter:
- Det har virket på mig som en barriere, som jeg har haft svært ved at
overkomme.
Men sidste år fik Mads Pelle Kofod lyst
til at komme ud og se noget andet,
end det, solskinsøen kan byde på, og
tog initiativ til et opslag på RYKs facebookgruppe med en ide om boligbytte.
Her fik Mads Pelle kontakt til en kvinde
i Nykøbing Falster, som var med på
ideen.
- Vi skrev sammen og præsenterede
vores bolig for hinanden og blev enige
om, at vi begge havde lyst til at bytte.
Det blev en succesoplevelse for dem
begge.
- Og så er det samtidig en billig feriemulighed, fortæller Mads Pelle og tilføjer,

Mads Pelle Kofod benyttede boligbytte sidste år, da han var til Stephen Hawkings
foredrag i DR Koncerthuset. Foto: ritzau/Lars Krabbe.
at de blev enige om, at de ikke ville
beregne strøm og vand.

Dokument med tekst og billeder
Når man opretter et dokument, giver
man det en titel, som er postnummer og
bynavn. I dokumentet beskrives lokalitet, adgangsforhold, boligens faste hjælpemidler, tilladelse til kæledyr og egne
behov vedhæftet fotos af indretning og
hjælpemidler. Dokumentet indeholder
desuden kontaktinfo. Man kan også
oprette et album linket til siden.
- På den måde er det nemt at søge en
egnet bolig i en ønsket landsdel, fortæller Mads Pelle, der har uploadet et
dokument med tekst om, hvordan siden
skal benyttes.
- Man kan også chatte med et andet
medlem.

En god og billig oplevelse
Igen i år lykkedes det den unge bornhol-

mer at bytte bolig. Denne gang med en
mand fra Ballerup.
- Det blev både en god oplevelse og
en billig ferie, beretter Mads Pelle, der
benyttede sig af sit besøg i Staden
i sensommeren til at være sammen
med kammerater og være med som
frivillig i Ungdommens Folkemøde i
Søndermarken.
Han håber, flere vil være med i
facebookgruppen.
- Den har hjulpet mig til at komme af
sted på ferie uden at skulle bekymre mig
om de praktiske forhold, der ellers nemt
kan ødelægge en ferie. Og det tænker
jeg, andre også kan få gavn af, slutter
Mads Pelle.
Gruppen på Facebook hedder ”Byt
handicapbolig i ferien”. Man er velkommen til at kontakte Mads Pelle Kofod for
yderligere info og hjælp til uploading og
oprettelse af album.
RYK! 4 · 2017
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Seminar
Fokus på forskning og behandling:

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Kenneth Lunby Rasmussen

Der var fuldt hus på Musholm, da RYK bød velkommen til
en weekend med fokus på nyeste inden for forskning og
behandling. En lang række spændende indlæg med nyt
fra ind- og udland var sat på programmet indrammet af
lørdagens mange firmastande, der bød på demonstrationer
og snak over standene i den store multihal på Musholm.

I

en weekend i oktober mødte knap
100 deltagere frem til Musholm
Ferie-, Sport og Konferencecenter i
Korsør, hvor RYKs efterårsseminar
blev afholdt. Seminaret satte fokus på
forskning og behandling. Programmet
var tæt pakket med spændende og
kvalificerede indlæg, der gav anledning til spørgsmål og dialog med
oplægsholderne.

Stamceller
I Schweiz er man kommet langt med
forskning i stamceller til reparation
af ødelagte nerver i rygmarven, og
derfor havde RYK inviteret en af verdens førende stamcelleforskere, den
schweiziske professor, dr. Raphael
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Guzman til Danmark for at fortælle om
de nyeste resultater inden for stamcelleforskning. Som oversætter havde RYK
inviteret Morten Meyer, professor fra
Syddansk Universitet, som bidrog med
korte opsamlinger på dansk undervejs i
foredraget. Raphael Guzman leverede et
spændende indlæg, der gav anledning
til mange spørgsmål, der viste deltagernes nysgerrighed, bl.a. hvorvidt fremtidens stamcelletransplantation kun bliver
for nyskadede.
- Forskningen viser, at rygmarvsskadede
med gamle læsioner også kan opnå
effekt. Også dem, der har fået opereret
skruer og stænger ind i ryggen, kan
gives stamcelleinjektioner, forklarede
Raphael Guzman, der afslutningsvis

frarådede rygmarvsskadede at rejse til
udlandet for operation.
(Læs også artiklen ”Slå koldt vandt i
blodet” på side 17.)

AlterG
I RYK! magasin har man i de seneste
numre kunnet læse om gangtræning
med det NASA-inspirerede gangbånd
AlterG, og blandt nyskadede med
inkomplette lammelser er der en voksende fokus på brug af gangbåndet
for opnåelse af muskelfunktioner under
brudstedet. RYK havde inviteret fysioterapeut Mark Abildhauge fra A-Fys i
Solrød, der træner flere med en rygmarvsskade i sin klinik. Han fortalte om
foreløbige resultater med brug af AlterG,
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Første foredragsholder, som RYK bød velkommen til i Musholms multihal, var én af
verdens førende stamcelleforskere professor, dr. Raphael Guzman fra Schweiz.
der kan vægtaflaste helt op til 80% af
kroppens vægt.
- Modsat andre systemer til gangtræning har den klart nogle fordele, fortalte
Mark og pegede bl.a. på den naturlige
og frie bevægelighed uden snærende
seler. AlterG giver fuld bevægelighed,
og modsat bassintræning kan man også
løbetræne i AlterG’en.
Mark Abildhauge viste undervejs filmoptagelser af gang- og løbetræning med
Michael Jodehl i AlterG’en. Michael har
en inkomplet rygmarvsskade og har,
siden han startede træning hos Mark
Abildhauge for 13 år siden, opnået at få
en gangfunktion.
- AlterG er et fantastisk træningsredskab
for rygmarvsskadede med inkomplette

lammelser for styrkelse af muskelmasse,
muskelkontrol og balance. Men den er
også god for at modvirke eller reducere
komplikationer som forhøjet blodtryk,
hjerte/kar problemer, smerter, spasticitet, ødem, knogleskørhed og vægt.
Selv om Mark Abildhauge er stor fan af
AlterG, så påpegede han, at det ikke er
en mirakelkur.
- Det er ikke alle rygmarvsskadede,
der kan træne i AlterG. Det kræver, at
der er noget nerveforbindelse tilbage i
rygmarven.
Michael Jodehl var også kommet til
Korsør, og efter Marks indlæg fortalte
Michael om sin mangeårige træning,
og om hans begejstring for AlterG som
et boost til hans træning, der også

omfatter træning i andre gangbånd og
træningsredskaber.

Eksoskelet
Fra Vestdansk Center for Rygmarvs
skade i Viborg kom fysioterapeut
Marie Hansen for at give deltagerne en
status på anvendelse af eksoskelet i
rehabiliteringen.
- Eksoskelet kan bruges af rygmarvsskadede med både inkomplette og
komplette lammelser, og den er god
træning for at opnå et hensigtsmæssigt
gangmønster, forklarede Marie Hansen
Om lørdagen blev pauserne brugt flittigt
til besøg på de mange firmastande.
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og omtalte de forskellige typer af ekso
skelet: Logomat, ReWalk og Ekso
Bionics.
Under indlægget blev der vist en lille
film med en kvinde med rygmarvsskade,
der benytter eksoskelet i sin dagligdag
som en del af et projekt, som Aarhus
Kommune har iværksat med henblik på
at vurdere, om eksoskelet er anvendeligt som hjælpemiddel for afhjælpning i
dagligdagen (omtalt i artiklen ”Robotten
og mig” i RYK! nr. 1.2017).
Afslutningsvis og under stor latter i salen
viste Marie Hansen en YouTube film med
en fodboldkamp fra en international
RoboCup konkurrence. De små robotter
tøffede kluntet rundt på banen og forsøgte at sparke til bolden. Det skal her
afsløres, at det ikke blev til mange mål,
men vældig morsomt var det.

Pacemaker
Lørdagens sidste indlæg bød på en
status på sommerens pacemakeroperationer på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade, VCR, der måske på
længere sigt kan give de opererede en
generhvervelse af gangfunktion ved
brug af en kombination af elektronisk
stimulation og ihærdig træning.
Overlæge Helge Kasch havde taget
turen til Musholm og gav et spændende
indlæg krydret med optagelser fra én
af operationerne. Her ser man patientens ben løfte sig fra madrassen og
op i strakt stilling, da operationslægen
aktiverer den netop indopererede pacemaker, som sender elektrisk stimulation
ud til nerverne i benene.
- De foreløbige resultater viser, at pacemakerne fortsat virker, og træningsprogrammerne og udstyret kan anvendes af
de fire, som har fået operationen. Og det
tyder på, ligesom hos de tidligere opererede patienter, at man gennem elektronisk stimulering kan genvinde følesans,
fortalte Helge Kasch, der håber på, at
metoden også vil kunne forbedre den
motoriske funktion.
- Det er nyttig forskning, og vi er tilfredse med de foreløbige resultater. Vi er
ved at have fat i noget godt.
Helge Kasch håber også, at man vil
kunne stimulere andre nerver, eksempelvis til forbedring af blære- og tarmfunktion, ligesom man vil kigge på, hvorledes
”direct current stimulation” kan benyttes
Masser af snak ved standene, der bød
på en bred præsentation af produkter og
ydelser.
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til smerte- og spasticitetsbehandling.
- Det kan rent teknisk lade sig gøre.
Afslutningsvis kom overlægen fra Viborg
ind på et andet projekt på VCR. Et hypnoseprojekt, der skal undersøge effekt
af hypnose ved neurogene smerter.
- Det er en ikke-medicinsk metode, der
benyttes ved behandling af katastrofetanker. Vi vil undersøge, om den reducerer smerter, fortalte Helge Kasch og
sluttede med megen optimisme:
- Vi skal holde døren åben for ny teknologi, og vi skal fokusere på flere ting i
forhold til afhjælpning af følgerne af en
rygmarvsskade.

Sårheling med organisk plaster
Søndagen bød også på spændende
indlæg. På Klinik for Rygmarvsskader
foretages forsøg med heling af sår med
det dansk udviklede, organiske plaster
Leucopatch.
For at forstå, hvorfor tryksår opstår,
indledte overlæge Michael Von Linstow
med en gennemgang af tryksårs forekomst og grader af tryksår, samt hvad
man skal være opmærksom på. Bl.a. at
når huden ældes, tåler den mindre tryk,
og at det er vigtigt at fordele trykket på
et større areal. Også valg af puder som
aflastning blev berørt.
- Puden, der var god for et år siden, er
ikke nødvendigvis god i dag.
Tryksår opstår ikke blot ved direkte tryk,
men også ved den såkaldte shear, hvor
man skrider frem i sædet, hvorved der
opstår et træk i huden, der kan forårsage tryksår.
- Vævet tåler skridpåvirkning mindre end
tryk, og hvis begge påvirker huden på
samme tid, er det mere alvorligt, forklarede Michael Von Linstow.
Michael kom også ind på risikofaktorer.
- Det handler om graden af parese,
følesans, alder, tobak, iltning af blodet,
blodtryk, forekomst af ødem samt ens
almentilstand, herunder tilstrækkelig
ernæring gennem kosten eller tilskud af
bl.a. protein og vitaminer. Også inkontinens øger risiko samt sløvende medicin
og spiritus, hvor opmærksomheden
påvirkes.
Michael Von Linstow pegede også på
uegnede hjælpemidler, kvaliteten af
forflytninger og aktiviteter i øvrigt.
Og naturligvis belastningstiden.
- Tryksår er omkostningsfuldt både for
den enkelte og for samfundet, derfor
er omsorg fra alle parter vigtigt, fortalte
han og påpegede:
- Når der opstår tryksår, er det meget
vigtigt, at der lægges en plan og en

ansvarsfordeling. Og det er vigtigt, at
man ser på alle faktorer for optimal
behandling.
Derefter fortalte Anette Walther Mørck
fra Reapplex om det organiske plaster
Leucopatch.
- Det har været en lang proces med
laboratorieforsøg og studier frem
til i dag, hvor vi behandler først og
fremmest diabetespatienter med
Leucopatch. Leucopatch fremstilles af
patientens eget blod og bidrager med
vækstfaktorer og bakteriel nedbrydelse
for hurtigere heling.
På Klinik for Rygmarvsskader har man
benyttet Leucopatch hos patienter med
sår på ben og fødder.
- Vi har opnået gode resultater med det
biologiske plaster, der reducerer tiden
for heling, fortalte Michael Von Linstow
og tilføjede, at de også hos en patient
med tryksår på bagdelen har fundet god
langtidseffekt.
Michael Von Linstow sluttede:
- Vi skal presse på for at kræve den
bedste og nyeste behandling, så vi som
specialiseret sted kan imødekomme
patienterne. Det handler om livskvalitet
og samfundsøkonomi.

Cannabis
Rikke Middelhede, der er overlæge på
Vestdansk Center for Rygmarvsskade,
var inviteret til at komme og fortælle om
forsøg med cannabis mod spasticitet og
smerter. Hun indledte med en gennemgang af cannabisens virkningsmekanismer, virksomme stoffer og bivirkninger,
og hun refererede til de få internationale
undersøgelser og studier, der er lavet
med rygmarvsskadede. Og det er ikke
mange. Derfor var det med stor forventning, at VCR søgte midler til et dansk
studie.
- Vi har ikke megen viden, men det
er også et ømtåleligt emne, og der
er mange udfordringer. Fx at bilkørsel ikke er muligt med stoffet THC i
blodet, og mange rygmarvsskadede
er netop afhængige af bil som transportmiddel. Derfor ville vi gerne lave et
dansk studie i samarbejde med Klinik
for Rygmarvsskader og smerteforsker Nanna Finderup, fortalte Rikke
Middelhede og tilføjede:
- Desværre må vi stoppe studiet, inden
det er kommet i gang. Vi har ikke kunnet
skaffe pengene. Det er de barske vilkår.
Det er ikke personer, der mangler til
studiet. Rikke Middelhede fortalte, at
15 danske rygmarvsskadede har meldt
sig til studiet. Med kommentar til rege-

Gangbåndet AlterG blev demonstreret i pauserne, og der var
stor interesse blandt deltagerne.

Afblæst studie om cannabis
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Der bliver ikke noget studie om ”Effekten af cannabis på neuropatiske
smerter og spasticitet hos mennesker med rygmarvsskade”. Det fortalte
Rikke Middelhede på RYKs efterårsseminar på Musholm.
Tekst: Birgitte Bjørkman

D

et var en trist besked, da Rikke
Middelhede Hansen, der er konstituerende klinikchef og overlæge på
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
(VCR), meddelte seminardeltagerne,
at studiet “Effekten af Cannabis på
neuropatiske smerter og spasticitet
hos rygmarvsskadede mennesker”
ikke gennemføres på grund af manglende penge til projektet.

Bidrag til vigtig viden
Projektet var planlagt til at starte i
januar 2018.
- Regeringens forsøgsordning med
medicinsk cannabis til behandling af bl.a. neuropatiske smerter
og spasticitet hos mennesker med
rygmarvsskade gav anledning
til, at Rigshospitalets Klinik for
Rygmarvsskader og VCR gerne ville
gennemføre et videnskabeligt studie med cannabis, fortæller Rikke
Middelhede og fortsætter:
- Formålet var, at patienter, pårørende
og sundhedsprofessionelle kunne
få øget viden om cannabis. Virkning
og bivirkninger af cannabis på kort
og lang sigt er sparsomt belyst – der
er rigtig mange spørgsmål, som vi
alle gerne ville have haft belyst med
studiet.

Fælles strategi
Rikke Middelhede fortæller, at sammensætningen af forskningsgruppen
bag projektet muliggjorde et landsdækkende studie.
- I forskningsgruppen har vi arbejdet på at skaffe de mange penge,
der er nødvendige for, at et sådant
videnskabeligt studie kan gennemføres. Interessen har været stor, og
jeg har fået mange henvendelser fra
mennesker, som gerne ville deltage i
projektet.
Desværre har det ikke været muligt at
skaffe de fornødne penge til gennemførelse af projektet, hvilket også gav
anledning til skuffelse blandt mange af
deltagerne på seminaret.
- Jeg vil gerne takke for interessen for
projektet, fortæller Rikke Middelhede
og påpeger afslutningsvis:
- Klinik for Rygmarvsskader og VCR vil
sammen arbejde for at finde en fælles
strategi i forhold til regeringens kommende forsøgsperiode.
Regeringens forsøg og studiet
”Effekten af cannabis på neuropatiske
smerter og spasticitet hos mennesker
med rygmarvsskade” har været omtalt i
de seneste numre af RYK! magasin.
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Der blev lyttet og
stillet spørgsmål til
weekendens mange
foredragsholdere.

ringens forsøg med cannabis, sluttede
Rikke Middelhede:
- Vi er sat i en træls position, for vi kan
ikke vejlede vores patienter godt nok, da
vi mangler tilstrækkelig viden. Lige nu
står VCR og Hornbæk over for spørgsmålet, hvordan vi tager hånd om regeringens forsøg og udstikker en fælles
holdning, så vi sikrer bedst behandling.
(Læs også artikel ”Afblæst studie om
cannabis” på side 15).

Skuldersmerter
Christian Gammelgaard Olesen er lektor
i Biomekanik på Aalborg Universitet og
udviklingschef i Wolturnus, hvor han
bl.a. forsker i aflastning af overkrop
og forebyggelse af skuldersmerter.
Derfor havde RYK inviteret Christian
Gammelgaard Olesen til seminaret i
Korsør for at fortælle om aflastning af
skulderskader.
- Det er repetitioner og belastninger, der
giver skulderskader. Ved I, at hos 68%
af kørestolsbrugerne passer kørestolen
ikke?

Nede i salen blandt deltagerne blev der
kigget rundt. Mon sidemanden er én af
de 68%, hvis stol ikke passer?
- Ja, det er tankevækkende og giver
anledning til bl.a. skulderskader. Hvis
stoleryggen er for høj, mindsker den
mobiliteten i skuldrene. Balancepunktet
er også vigtigt, og så er det vigtigt at
have fokus på drivringene. Giver de
anledning til skuldersmerter?
Christian Gammelgaard Olesen gennemgik på slides en række drivringe
med ergonomisk design i forhold til
mobilitet og håndfunktion.
- Hvordan får man en sund skulder?
Det handler også om stabilitet og
styrketræning.
Christian Gammelgaard Olesen fortalte
også om det dansk udviklede softwaresystem Anybody Modeling System, hvor
man kan analysere køreegenskaber og
belastninger.

Klogere på nyeste fremskridt
Seminaret var en succes, og de næsten
100 deltagere tog hjem lidt klogere på

Firmastande
Om lørdagen havde RYK inviteret 16 firmaer, der kom og
præsenterede deres produkter. De indrammede flot dagens
program i den store sal på Musholm og bidrog til en interessant og farverig dag med demonstrationer og afprøvning af
produkter, lodtrækning og god snak over standene.
- Vi er så glade for, at så mange firmaer bakker op om RYK, og
som også får udbytte af at være med på denne dag, fortæller
Helle Schmidt, der allerede ved dagens afslutning har fået
mange positive tilbagemeldinger fra firmaerne.
Blandt firmaerne finder vi TA Service:
- Vi har valgt at være med her i dag, fordi vi først og fremmest
gerne vil støtte RYK. Men det er også et spændende program,
fortæller konsulent Jørn Christensen.
Også hos Focus on Care er der stor tilfredshed:
- Vi er rigtig glade for at blive inviteret med. Der er superspæn
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Seminaret bød også på one-manshow med stand-up-komiker Sanne
Søndergaard, RYK bar og festmiddag med efterfølgende livemusik med
Backtus Allstar, der bidrog til en god
feststemning og et godt fyldt dansegulv.
Tak til Vanførefonden, Jaschafonden,
Reapplix og hovedsponsor Coloplast for
økonomisk støtte til seminaret.
Der var desværre en række indkvarteringsproblemer på Musholm, hvilket RYK
beklager over for de deltagere, som blev
berørt af det. Det vil der blive rettet op
på til kommende seminarer.
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dende indslag på scenen, og
det er dejligt at deltage, da man
hurtigt mærker det sammenhold, som I har, fortæller BPA
konsulent Mads Svendsen.
Samme oplevelse har Michael Noer fra Auto Mobil:
- Det er rigtig fint at være med og møde jer igen - og med god
tid til at snakke med folk i løbet af dagen.
Også Connie Hansen har rosende ord til dagen og tilføjer:
- Som udstiller har jeg også oplevet en pæn interesse fra
deltagerne.
- Så kan man kun være tilfreds, siger en glad formand og
tilføjer:
- Firmaerne skal have stor tak, og vi håber, at vi ser dem igen,
når vi næste gang holder seminar.
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de nyeste fremskridt inden for videnskab, sundhed og teknologi.
- Det er en af RYKs vigtigste opgaver
at følge den nyeste forskning tæt, siger
RYKs formand Helle Schmidt efter det
vellykkede seminar.
- Som forening skal vi være med til at
sikre, at vores medlemmer holdes orienteret. Jeg er derfor glad for,
at så mange af RYKs medlemmer mødte
frem. De bidrager med inspiration til
vores arbejde – både gennem dialogen
med oplægsholderne og den dialog,
vi har med hinanden, slutter Helle
Schmidt.
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Stamcelleforskning:

Slå koldt vand i blodet
Man kan ofte læse om stamcelletransplantationer foretaget på udenlandske klinikker. Men løber man
en risiko? Og hvornår kan vi forvente dokumenteret viden? Professor Raphael Guzmans indlæg om
stamcellebehandling trak megen opmærksomhed på RYKs seminar i oktober. Blandt andet hos Ture Lund,
der havde håbet, at Guzman havde bragt forslag med til behandling.
Tekst: Viggo Rasmussen • Foto: Grønbeck

P

rofessor Raphael Guzman
maner til forsigtighed i forhold
til stamcelleterapi under ukontrollerede betingelser. Og så
skal man måske kombinere stamcelleterapi med flere forskellige behandlingsmetoder, fx nervestimulation.
- Vi skal ikke tænke i bokse. Og så skal
vi have gang i mere klinisk forskning i
reparation af rygmarvsskader.
Sådan lød en af professor Raphael
Guzmans konklusioner på RYKs
efterårsseminar.

tation i Rusland. Det
er et svært emne, for
vel, der bliver lavet
kvalificeret forskning
i eksempelvis Kina.
De har anerkendte
universiteter. Men
vi ved ingenting om
betingelserne for deres
forsøg, og resultaterne
er ikke dokumenteret i videnskabelig
sammenhæng.

Vilje til investering

Vent på
dokumenterede
resultater

- Der foregår lige nu flere interessante,
kliniske forsøg med stamceller med
fokus på motoriske funktioner. Altså
forsøg på mennesker med forskellige
rygmarvsskader. Blandt andet på Miami
Project i USA og spændende forsøg
med transplantation af egne stamceller,
fortalte den schweiziske forskningslæge.
Han berettede også om det stort
anlagte Geron Project, der blev stoppet
pga. tegn på bivirkninger og manglende
finansiering. Nu er der dukket nye investorer op. Generelt spiller finansiering og
virksomheders skiftende vilje til investering i stamcelleforskning en stor rolle for
fremtidige resultater.

Ukontrollerede forhold
Men der er også mange tilbud om stamcelleterapi under ukontrollerede forhold,
især i Asien. Hertil sagde Guzman:
- Man skal være meget forsigtig med
tilbud om specifikke stamceller til forskellige steder i kroppen. Vi ved ikke,
hvordan disse celler er fremstillet, og
hvor de præcis kommer fra. Vi ved
ingenting om sikkerhed, og hvordan firmaet sikrer sig mod udvikling af tumorer.
- Der er desværre flere rapporter fra
israelske forsøgspersoner, som har fået
flere tumorer efter stamcelletransplan-

I pausen fangede Ture Lund den schweiziske professor for at spørge mere ind til chancerne for en snarlig
behandling.

45-årige Ture Lund var
med en ni år gammel,
inkomplet skade én af
deltagerne på RYKs seminar, der især
spidsede ører under Guzmans foredrag.
- Jeg havde håbet at få forslag til relevant behandling i udlandet.
Men i en efterfølgende samtale rådede
professoren Ture, at han slog koldt vand
i blodet.
- Lad vær’ med at tage chancer, rådede
Guzman mig og fortalte, at der går i
hvert fald 10 år, før stamcelleterapi
bliver et anerkendt behandlingstilbud.
Mit dilemma er så, at jo flere år der går,
jo mindre bliver mine behandlingsmuligheder måske.
Ture dyrker atletik på højt plan, er
uddannet idrætslærer og har læst tykke
lærebøger om anatomi, bevægelse og
forskellige behandlingsmuligheder.
- Selv om der tilsyneladende er udenlandske eksempler på en delvis effekt
af stamcellebehandling, ved vi ikke, om
det er en her og nu effekt forholdsvis
kort tid efter en skade. Problemet er, at
effekten ikke er dokumenteret.
Efter at have trænet intensivt de første
tre år efter skaden, erkender Ture i dag,

at rygmarvsskade er et meget kompliceret emne:
- Når meget kloge mennesker på verdensplan hidtil ikke har løst gåden, kan
jeg selvfølgelig ikke selv finde svarene,
men er nødt til at spørge mig frem. Men
jeg undrer mig over, at den anerkendte
forskning ikke er kommet længere.
Hvorfor har vestlige forskere ikke et
samarbejde med kineserne? Eller i
det hele taget et bedre samarbejde på
verdensplan?
Om dette har Ture dog et bud på et
svar:
- Jeg tror, det handler om bureaukrati,
modstridende interesser og penge.
Seminaret viser med al tydelighed,
at der er brug for flere millioner til
forskning.
Hvornår Ture Lund og andre danske
rygmarvsskadede vil kunne deltage i et
kontrolleret forsøg er uvist. Men Ture er
villig til at stille op som forsøgsperson,
når det rette forsøgsprogram byder sig.
RYK! 4 · 2017
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En unik
ReWalk:

Thorsten
Röhrmann
havde
taget den lange vej fra Bremen i
Tyskland til RYKs efterårsseminar
i Korsør for at demonstrere sit
eksoskelet, som han har gået
med i knapt to år.

gang, hvilket han demonstrerede for
de mere end 95 deltagere på RYKs
efterårsseminar.

Atypisk ReWalker

På efterårsseminaret gik tyskeren Thorsten Röhrmann
rundt i Musholms store multihal ledsaget af Niklas Valen
fra Bandagist-Centret.

D

et er Bandagist-Centret,
dansk forhandler af ReWalk,
der har inviteret tyske
Thorsten Röhrmann fra

ferie

med plads til forskelle

Et feriested, hvor tilgængelighed er en selvfølge.
Kun 200 meter til badestrand med badebro og en
smuk udsigt til Storebæltsbroen

www.musholm.dk
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Bremen til Musholm i Korsør. Thorsten
Röhrmann har gået i ReWalk eksoskelet til hjemmebrug i knapt to år, og
han har på den korte tid opnået en flot

Thorsten Röhrmann er en atypisk
ReWalker. Han er C5/C6 inkomplet og
har en imponerende højde på 194 cm.
Han har en del spasmer, som ReWalken
reagerer på af sikkerhedsmæssige
årsager, men når først Thorsten kommer
i gang og spasticiteten aftager, så går
det derudaf.
- Thorsten er egentlig for høj i forhold til
den anbefalede højde på 160-190 cm,
men med Thorstens proportioner, så
passer han alligevel i ReWalken, fortæller autoriseret bandagist Niklas Valen,
der er med i Korsør.

Ubeskrivelig følelse
Thorsten blev rygmarvsskadet i en
alvorlig trafikulykke i august 1996.
Dengang var han 34 år, arbejdede

følelse
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RYK arrangementer:

Ny servicelov
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Kenneth Lunby Rasmussen

som lagerforvalter og svømmede og
løb maraton i sin fritid. I 2015 hørte
Thorsten om ReWalk eksoskelet fra
en anden kørestolsbruger, og han
kontaktede ReWalks tyske forhandler.
Efter en række test blev Thorsten fundet egnet som kandidat til ReWalk.
- Det var en ubeskrivelig følelse af
lykke, da jeg rejste mig første gang i
ReWalken efter knap 20 år i kørestol,
fortæller Thorsten.
Siden har Thorsten trænet hårdt og
gået over 140.000 skridt.
- I dag bruger jeg min ReWalk mindst
fire gange ugentligt og tilbagelægger
ca. 10.000 skridt hver uge, fortæller
Thorsten, der ved egen hjælp kommer
i og ud af ReWalken.
Når han bliver spurgt, om det ikke er
besværligt og tager lang tid, svarer
han uden overvejelser med et stort
smil, at det, der tager længst tid, er at
komme i skoene og binde snørebåndene. Og når først eksoskelettet er på
plads, kan Thorsten gå 4½ time, før
batterierne igen skal oplades.

Selv om Thorsten benytter stokke,
og Rewalken er selvbærende og ikke
giver ekstra vægt til Thorsten, så kræver det kræfter at holde balancen. Den
har Thorsten også fået styrket, og nu
kan han nyde sine gåture.
Foruden det øgede funktionsniveau
har ReWalken også haft fysiske fordele for Thorsten.
- Jeg har mindre spasticitet i mine
ben, sover meget bedre og har også
en forbedret tarm- og blærefunktion.
Yderligere har Thorsten tabt sig 12 kg.

Intensiv træning

Man kan følge Thorsten i hans ReWalk
på youtube.

For at komme godt i gang kræver det
nogle ugers intensiv træning.
- I begyndelsen var det udmattende,
men nu har jeg opbygget musklerne
i overarme, skuldre og ben, fortæller
Thorsten.

’ter

På efterårsseminaret går Thorsten
rundt i Musholms store multihal ledsaget af Niklas Valen fra BandagistCentret. Man kan høre en permanent
brummen fra motorerne.
- Lyden er for nogle irriterende, men
den er vigtig for mig. Den tjener som
en orientering i forhold til, hvornår
jeg skal læne mig frem og bevæge
krykkerne, slutter den høje tysker, der
håber at nå 200.000 skridt inden året
er omme.

Læs mere om ReWalk på rewalk.dk
For yderligere information: bandagistcentret.dk

I lighed med sidste år afholder
RYK en række arrangementer
i foråret med Coloplast som
vært. Vi stiller fokus på den nye
Servicelov, der træder i kraft den
1. januar.
Den 1. januar træder den nye Service
lov i kraft. Hvad betyder revisionen
af loven for vores medlemmer? Til at
svare på det, har vi inviteret Jeppe
Kerckhoffs, der er afdelingschef i
Dansk Handicap Forbund.
Dagen byder også på præsentation
af ”Fritvalgsordningen – Coloplast”
- et nyt tiltag i forbindelse med den
komm unale Fritv algso rdning på
hjælpemiddelområdet.
Programmet byder desuden på
underholdning, middag og kaffe.
Coloplast er vært ved alle arrangementer, der finder sted næste år:
Odense: torsdag den 15. marts
Silkeborg: torsdag den 19. april
Sønderborg: torsdag den 24 maj
Ålborg: torsdag den 14. juni
Høje Tåstrup: torsdag den 20. sept.
Alle medlemmer modtager en indbydelse med posten i det nye år.

Stricker – handbikes
Jeg nyder mine daglige cykelture.
Hvad med dig?
Med venlig hilsen Sanne

Tlf. 86 55 70 45 · E-mail: mail@surcon.dk
RYK! 4 · 2017

19

Tryksår:

Dyrt købte erfaringer
Tekst: Bente Ovesen
Foto: Kenneth Lunby Rasmussen

I

december 2013 brækker jeg lårbenet ved at køre ud over kanten på
en rampe i min søsters hestestald.
Jeg får sat søm i, men låret hæver
voldsomt og længe. To måneder
senere, i februar 2014, får jeg en ny
kørestol og en anden siddestilling. Og
så har vi balladen.
De to ting er nok til, at jeg kort efter
opdager et lille sår på højre sædeknogle. Samme sted som jeg 34 år
tidligere var opereret for siddesår. Jeg
ved, at stedet er sart – det har drillet før
i korte perioder.

Kun et lille sår
Da jeg får såret, har jeg været en
del sygemeldt fra mit job i Aarhus
Kommune. I oktober havde jeg valgt at
få en kolostomi. Og ved juletid havde
jeg været slået noget ud af en kræftdiagnose, som det efter en måneds
undersøgelser viste sig, at jeg heldigvis
ikke havde. Jeg havde været meget
sengeliggende og hospitaliseret, og jeg
trængte til at få min hverdag igen, og til
at tænke på noget andet.
Jeg forestillede mig på intet tidspunkt,
at jeg sad på en bombe.
Jeg sygemelder mig derfor ikke, men
konsulterer sygeplejerskerne på lokalcentret om morgenen to gange om ugen
til sårskifte, og kører derefter på arbejde.
Jeg ringer også til VCR og mailer dem
fotos af mit sår. De vurderer heller ikke,
at jeg sidder på en bombe. Livet går
videre.

Bomben springer
I bededagsferien i maj 2014 får jeg
det dårligt. Er usandsynlig træt og har
måske feber, men såret ser ud som det
plejer. Lægen giver mig heldigvis hurtigt
tid, men inden jeg kører af sted, skal
jeg lige på toilet. Da jeg hopper tilbage
derfra, ligger der en stor, slimet klat på
gulvet. Jeg skynder mig at trække bukserne op og kører afsted.
Lægen konstaterer en sprængt byld og
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ringer efter en ambulance. Min kørestol
og min bil bliver stående hos lægen,
mens jeg selv bliver transporteret til
Ortopædkirurgisk afdeling på Aarhus
Universitetshospital, hvor såret operativt
bliver renset op. Uden bedøvelse, uden
smerte og til lyden af Johan Strauss’
festlige Radetzky March i høretelefonerne (jeg burde måske ikke have valgt
klassisk musik til at orkestrere operationen og overdøve instrumenterne).
I mellemtiden har jeg haft ringet til VCR
igen. Er jeg på den rigtige afdeling? –
Skulle jeg ikke ligge på en plastikkirurgisk afdeling? Det var jo der, jeg 34 år
tidligere var blevet opereret med et rigtig
godt resultat. Men jeg bliver beroliget.
Oprensningen foretages af ortopædkirurger. Men jeg skal sørge for at blive
udskrevet med VAC-behandling, lyder
rådet. Det fremmer sårhelingen.
Det vil lægen dog ikke høre tale om. Jeg
bliver sendt hjem i liggende ambulance
med besked om total aflastning og en
kontroltid en måned senere.

Sat ud af spillet
Hospitalet sørger for, at mit hjem bliver
omdannet til en sygestue med hospitalsseng, aflastende luftmadras, lift og
bækkenstol. Jeg bliver udskrevet med
fast kateter og liftes kun ud af sengen

Gode råd
Hold øje med din bagdel, især hvis du
skifter kørestol/pude eller har siddet
på noget uvant eller ændret rutiner.
Aflast ved det mindste tegn på tryk.
Få hellere lavet en siddestillingsanalyse med trykmåling en gang for meget
end en gang for lidt.
Konsulter Viborg og Hornbæk tidligt i
forløbet - sår er lumske.
Tag selv ansvar, og stol ikke blindt på
de enkelte sygehusspecialer.

hver anden dag for at komme i bad og
skylle stomi.
Hjemmeplejen kommer morgen, middag, aften og til nat, og såret bliver tilset
og behandlet af forskellige sygeplejersker under vejledning og tilsyn af en
sårsygeplejerske. Sårsygeplejersken
vurderer også, at jeg skal i VACbehandling og giver mig et brev med til
kontrol, hvor hun blandt andet skriver,
at hun er uddannet i at skifte svampen i
VAC’en.
Livet står på standby. Og såret ligeså.
Men jeg tror på, at det nok skal ende
godt. Det siger min erfaring mig. Og
jeg er omgivet af søde og hjælpsomme
mennesker. Hjemmeplejen kommer tit,
som vinden blæser, men de kommer,
og de er som regel søde. Naboerne,
vennerne og familien ringer og kommer
forbi med deres selskab, opmuntrende
ord, mad og hvad jeg ellers har brug for.

Helvede bryder løs
Måske turde hospitalet ikke overlade
disse VAC-behandlinger til hjemmeplejen, måske var behandlingen for dyr,
måske troede lægen ikke på behandlingen??? Jeg ved det ikke, men der skulle
åbenbart kæmpes.
Da jeg kommer til kontrol måneden efter,
kommer jeg i VAC-behandling. Det er
jeg i fjorten dage. Lægen på hospitalet
og sårsygeplejersken synes, der er en
lille forbedring, men min hud omkring
såret har svært ved at klare indpakningen, så behandlingen bliver stoppet.
I juli får jeg lavet en trykmåling med det
formål at komme lidt op at sidde igen.
Jeg skifter Jay-puden ud med den mere
aflastende ROHO-pude. Jeg ligger fortsat så meget som muligt, men får tilladelse til nogle korte ”pauser fra sengen”
fem – seks gange i døgnet.
Som tiden går, føler jeg mig mere og
mere fastlåst, afmægtig, spærret inde.
Jeg begynder at miste troen på, at det
nogen sinde bliver bedre. Jeg er grådlabil og får åndenød og angst, når jeg er i

Er det muligt at gengive sine værste erfaringer på en
måde, så andre får glæde af dem?
Det vil jeg prøve som en udløber af overlæge Michael
von Lindstows oplæg om sår og sårheling på RYKs
seminar om sundhed og forskning.

- Nu er mit arbejde røget, og jeg er pensionist, fortæller Bente, som sammen med sin niece Freja nyder
en smuk efterårsdag på Hopballe Mølle ved Vejle.
RYK! 4 · 2017
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- Jeg holder øje, jeg planlægger og jeg
vælger til og fra. Nu er min hovedbeskæftigelse at gå på café.

Jeg bliver så vred og ked af det, at de
ender med at få fat i en ortopædkirurg,
som fjerner det betændte stykke knogle
før muskler og hud bliver flyttet fra låret
og hen over såret.

Heling og gode takter

mit soveværelse. Jeg kontakter læge og
psykolog, som vurderer, at jeg ikke har
en depression, men jeg får dog ordineret
noget beroligende medicin.
Sygeplejerskerne skifter fortsat såret,
men sårhelingen er gået fuldstændig
i stå. Ud over at jeg betaler for nogle
psykologbehandlinger i hjemmet, betaler jeg også for akupunktur- og zoneterapibehandling for om muligt at speede
sårhelingen op. Lige meget hjælper det.
Massage får jeg også herhjemme, da
hele mit liv stort set foregår på venstre
side i sengen. Jeg er øm over det hele,
og mine fysiske kræfter er mere eller
mindre væk.

Kampen
I august flytter min boligløse niece ind.
Det hjælper på humøret og på overskuddet, så i september sender jeg en
mail med foto til VCR, hvor jeg beder
om en helhedsvurdering af min situation.
Hidtil har meldingen derfra været, at den
igangværende behandling er optimal.
Mailen bevirker, at de indkalder mig i
slutningen af september, og jeg bliver
henvist til Plastikkirurgisk afdeling til
vurdering af, om såret vil gro sammen af
sig selv, eller om der skal opereres. Da
plastikkirurgen ser såret, siger hun: ”Det
der, det får du aldrig til at gro sammen.
Du skal opereres”.
Jeg skal have en svinglapoperation.
Men desværre kan det først ske i
slutningen af november, da jeg på en
plastikkirurgisk afdeling vurderes som
plejekrævende patient, som der er sat
tal på, hvor mange, de skal tage af.
Inden operationen skal sædeknoglen scannes for at se, om der er gået
betændelse i den. Jeg får besked
på at fortælle afdelingen, når det er
sket, så de kan kigge på billederne og
planlægge operationen. Det gør jeg
naturligvis.
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Men da jeg møder op til operation den
19. november, aflyser de den i første
omgang, da de netop har opdaget, at
scanningen viser, at der er gået betændelse i knoglen, som skal fjernes før
svinglapoperationen.

Vakuumbehandling
VAC-behandling er undertryk i en
svamp, som er lagt i såret, og som forårsager mekanisk stress i såret. Dette
har positiv betydning for håndtering af
væske, bakterievækst, cirkulation og
sårheling. Til behandlingen anvendes
en ekstern pumpe, der sikrer undertrykket, samt en beholder til opsamling af sårsekret, en svamp, som anført
ovenfor, til kontaktlag ind mod såret,
film (drape) til at lægge hen over og
rør/slange, der går fra svampen i
såret til beholderen med sårsekret.
Patienten er ”bundet” til systemet.
Kilde: Plastikkirurgisk afd. Odense
Universitetshospital.

Svinglapoperation
Et større, plastikkirurgisk indgreb ved
et stadium 4 sår, hvor skaden går gennem huden og ned i musklen og eventuelt også i knoglen. Ved operationen
flyttes og transplanteres muskler og
hud hen over såret.

Igen er jeg sengeliggende 24 timer
i døgnet. De første 14 dage på
Plastikkirurgisk afdeling, og da jeg
langsomt må begynde at sidde på det
nyopererede sår, overflyttes jeg til VCR.
Herfra udskrives jeg den 23. december med en maksimal siddetid på 1½
time, og med minimum en times aflastning imellem. Der er aftalt kontrol på
Plastikkirurgisk afdeling i februar.
Jeg får også en fyreseddel fra mit
arbejde på det tidspunkt, med virkning
fra 1. maj. ”For en sikkerheds skyld”,
som min chef siger, og han fortsætter:
”Man ved jo aldrig, hvad der kan ske,
men hvis du viser gode takter inden,
trækker vi fyringen tilbage”.
Ved kontrollen i februar er meldingen,
at huden fortsat er så tynd, at jeg skal
fortsætte som hidtil frem til næste kontrol i april. Og endelig: I april får jeg lov
til at sidde lidt længere end 1½ time ad
gangen, men jeg skal selvfølgelig holde
skarpt øje med arret.

Det lysner
Nu er der gået fire år. Jeg tror aldrig, jeg
kommer til at lukke en fest igen. Heller
ikke på en høj StarLock-pude med et
stem op i armene hvert tiende minut,
eller hvis jeg hænger ind over et bord i
timevis. Jeg tror heller aldrig, jeg kommer væk fra tanken om, at jeg sidder
på en bombe – eller en meget skarp
knogle, som blot venter på at gå igennem huden.
Og 1½ år i sengen, hvoraf et par måneder var 24 timer i døgnet, gør ikke noget
godt for nogen. Afmagten og håbløsheden sætter sig.
Men jeg holder øje, jeg planlægger,
og jeg vælger til og fra. Mit arbejde er
røget, og jeg er nu pensionist. Det kan
ikke være anderledes. Men det er også
en forandring, jeg skal vænne mig til.
Nu er min hovedbeskæftigelse at gå på
café, og så træner jeg et par gange om
ugen. Ikke så ilde endda.
Måske kommer jeg til at yde noget igen,
men jeg er fortsat usikker på, hvor forpligtende det må være, både i timer og
psykologisk set. Det er kun en måned
siden, at jeg igen lå tre uger med et lille
sår samme sted.

ISCoS-kongres
Internationalt møde:

Tekst: Gunilla Åhrén

På årets ISCoS-kongres blev deltagerne præsenteret for nyeste forskning og
behandling af mennesker med rygmarvsskade.

D

en årlige, videnskabelige og
internationale ISCoS-kongres,
der fandt sted i slutningen
af oktober i Dublin, Irland,
var den 56. i rækken. Programmet var
spækket med plenarforsamlinger og
parallelle workshops.
Der var fem plenarforsamlinger med
inviterede hovedtalere. Temaerne
spændte fra udfordringer i at oversætte
videnskab til klinisk praksis, neuropatiske smerter efter en rygmarvsskade,
forebyggelse og behandling af tryksår,
håndtering af neurogent funktionssvigt
i de nedre urinveje og til styrkelse af
sundhedssystemerne på globalt plan.

Chokerende oplysninger
Ud af de fem hovedtalere var det den
engelske professor Nicky Cullum, der
kom med de mest chokerende oplysninger. På trods af at ca. 50% af mennesker med rygmarvsskade får tryksår, har
kun tre % af studierne, der omhandler
tryksår, deltagere med rygmarvsskader.
Ud af ca. 15.000 deltagere i samtlige
studier har kun 18 personer en rygmarvsskade. Det vil sige, at behandling
og praksis ved tryksår hos rygmarvsskadede i dag ikke er baseret på evidensbaseret forskning, men kun på
erfaring. Professor Cullum opsummerede det med ordene: Vi lever i en ørken
af beviser!

Workshops
Der var otte seminarer med fem
parallelle workshops i hver. De fleste
workshops bestod af fire eller fem
præsentationer efterfulgt af paneldiskussioner med foredragsholderne. Et
gennemgående tema på dette års kongres var familieroller, hvilket mange af
de enkelte workshops fokuserede på.

Telesundhed
ESCIF har anbefalet telesundhed til at
løse nogle af udfordringerne for den
centraliserede behandling, når der

er lang afstand til behandlingssted.
Foredragsholderne i denne workshop
kom fra Kina, USA, Indien og Nigeria.
Det fremgik tydeligt, at den tredje
verden er meget fremme i skoene og
har udviklet telesundhedstjenester
på grund af manglende infrastruktur
og sundhedsydelser. Indien bruger fx
“WhatsApp” til at kommunikere med
patienter og sundhedspersonale i lokalsamfundet. Appen foretrækkes fremfor
Skype, da de sociale medier kræver
mindre båndbredde.

Barrierer for integration
To af denne workshops foredragsholdere talte om vigtigheden i at involvere
familien under rehabiliteringsperioden.
De fortalte også, at mange familiemedlemmer under rehabiliteringsperioden
viser tegn på depression, som forstærkes i løbet af den periode, hvor den skadede genintegreres i samfundet og talte
om den manglende opmærksomhed på
dette problem.

Uddannelse
En anden, spændende workshop fokuserede på initiativer inden for uddannelse vedrørende rygmarvsskader. En
interessant sammenligning mellem 2007
og 2017 illustrerede tydeligt den digitale revolution. I disse tider er det mere
almindeligt med undervisning online
fremfor tunge lærebøger. Eksempler
er bl.a. eLearnSCI, SCIREProject og
MOOC. Nutidens uddannelser fokuserer
også på mere end bare sundhedspersonalet men også fx familie, ligemænd og
socialrådgivere.
Lucy Robinson, der er rådgiver på Stoke
Mandeville, havde sammensat en meget
spændende workshop, hvor hun sammenlignede forskellige innovative og
brugerstyrede tilgange, der maksimerer
udbyttet af livet med en rygmarvsskade.
Der var særligt fokus på grupper, der er
svære at nå, bl.a. familiemedlemmer og
ældre med en rygmarvsskade.

Andrew Dickinson fra Back Up i England
understregede vigtigheden i at lave
tilbud til ikke blot dem, der får en rygmarvsskade, men også familiemedlemmer og andre, der påvirkes.
John Chernesky fra Rick Hansen
Institute i Canada delte deres erfaringer fra de tilbud, de har udviklet, og
viste bl.a. den nye forbrugersektion i
SCIREProject.

Forskningsnetværk
En workshop havde fokus på udvikling
af aktive forskningsnetværk. I løbet af
de sidste par år er forskellige netværk
opstået, inklusive det europæiske
netværk EMSCI og forskellige nordamerikanske netværk. Et morgenseminar
organiseret af Rick Hansen Institute og
ICORD havde samme tema med fokus
på netværk, der fremmer overførelse af
viden fra forskning til klinisk praksis.

Tiltro til egne evner
En workshop fokuserede på tiltro til
egne evner og relevansen af dette i forhold til livskvalitet. Ved hjælp af målinger
ved forskerne nu, at tiltro til egne evner
har en større indflydelse på livskvalitet
end man før troede.

Brugermøde
ISCoS-kongressen bød også på fagspecifikke møder, herunder brugermøde
organiseret af brugerorganisationerne.
ESCIF var ordstyrer, og ligesom på
sidste års ISCoS-kongres havde ESCIF
ubevidst valgt det samme tema som
mange af de andre workshops: familieroller. Fiona Bolger fra Spinal Injuries
Ireland talte om, hvordan deres tilbud
til familiemedlemmer er organiseret. Fra
Canada talte Tara Jeji om forældreskab
og Kim Anderson-Erisman talte om,
hvilken indflydelse personlig assistance
har på familieroller.
Gunilla Åhrén er vicepræsident i ESCIF
og er repræsentant for Sverige.
RYK! 4 · 2017
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Fan af
Aktivt liv:

Privatfoto

- Kun i et enkelt år har jeg misset Roskilde, og det var det år, jeg kom til skade.
Året efter var Henrik Jensen, der elsker festivallivet, igen tilbage på Roskilde.
- Hold kæft hvor lærte jeg meget. Det er mit værste festivalår.
Siden har planlægning og gode hjælpemidler været nøglen til en god festivaloplevelse.

J

eg møder 39-årige Henrik
Jensen fra Herlev en efterårsdag, hvor solen stadig har
lidt magt. Sommeren og dens
festivaler ligger bag os, men
der skal ikke mere end et enkelt stikord
til, så fortæller Henrik begejstret om,
hvad der er fedt ved at tage på festival.
Han taler af erfaring, for han har deltaget på Roskilde Festival siden 1994.
Dengang var han blot 16 år.
- Kun i et enkelt år har jeg misset
Roskilde, og det var det år, jeg kom til
skade.
Det var på en råkold januardag i 2011,
at Henrik pådrog sig en rygmarvsskade
ved et fald i en arbejdsulykke. Henrik
var dog overbevist om, at han skulle til
Roskilde samme sommer.
- Men min kæreste frarådede mig det.
Og det var godt nok, for det var jeg slet
ikke parat til.
Året efter tog Henrik revanche. I som-
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meren 2012 rejste Henrik sammen med
sin daværende kæreste først på ferie til
Tenerife, og den følgende måned kunne
man igen finde Henrik på festivalpladsen i Roskilde.

Elsker festivaler
Henrik har en bachelor i engelsk og
arbejder til dagligt i en flexjob ordning.
Fritiden bruges til basketball, koncerter,
musik og tid med vennerne. Hjemme
har Henrik indrettet sig med et lille
studie, hvor han spiller guitar og laver
sig egen musik. Musikken spiller en stor
rolle i Henriks liv, og derfor elsker han
festivaler.
- For mig handler det om lidenskab og
kærlighed til musikken og fællesskabet.
Jeg elsker begge dele, og festivaler er
et fantastisk set up, der kombinerer de
to ting. Jeg er stor fan, fortæller Henrik
begejstret.
Henrik beskriver festivaler som et frirum,

som han hvert år ser frem til.
- Jeg glæder mig vanvittigt til at være
sammen med mennesker i 24 timer
i døgnet, som jeg deler interessen til
musikken og fællesskabet med. Her er
højt til loftet og plads til mangfoldighed.
Vi mødes i alle aldre, høj som lav og
med forskellig nationalitet. Sammen har
vi en kæmpe fest.
Festivalerne er også ferie for Henrik.
- I de dage lægger jeg den daglige
trummerum bag mig. Det er altså fedt!
Det handler om øl, fællesskab og koncerter – og flere øl, griner Henrik.
Henrik indskyder, at det med øllerne er
blevet mere moderat over årene, siden
han slog sin første teltpæl i på marken i
Roskilde.
- Dengang var jeg heldig, hvis jeg hørte
10 koncerter. Nu er det musikken, der
fylder, fortæller Henrik, der gerne når
20- 30 koncerter på festivalens fem
dage.

festivals

Tekst: Birgitte Bjørkman

Planlægning og gode hjælpemidler
På spørgsmålet, om oplevelsen er blevet
anderledes efter, at han havnede i en
kørestol, svarer Henrik:
- Jo, det er den. Men jeg vil ikke sige, at
den er mindre god. Selvfølgelig kræver
det planlægning, og min første festival
i kørestol i 2012 var ikke sjov. Dengang
anede jeg jo ikke, hvad der var muligt,
og hvad jeg kunne klare, fortæller Henrik
og beretter om uheld med våde bukser,
og om, hvor hårdt det var at trille rundt
på det store festivalområde, som for en
stor del er ujævn græsmark.
- Det er mit værste festivalår. Jeg
husker, at jeg havde kæmpet mig ned til
Orange scene, hvor jeg opdager, at jeg
har pisset i bukserne. Så måtte jeg trille
tilbage til campen. Og det skete ikke
bare én gang. For fanden, hvor var det
hårdt. Jeg var helt færdig.
Nætterne husker Henrik også som
bøvlede.
- Jeg havde smidt 10 mælkekasser ind
i bilen til en hjemmedesignet seng, men
jeg var alt for uerfaren og stadig fysisk
svag til at jeg kunne komme i stolen
selv. Og i en brandert er det altså helt
umuligt, griner Henrik og mindes sit
værste år på Roskilde.
- Det var rent kaos. Hold kæft, hvor
lærte jeg meget det år!
Året efter lagde Henrik fast kateter, og i
mellemtiden havde han søgt kommunen
om en Swiss-Trac, så hans skuldre ikke
led overlast, når han bl.a. luftede sin
hund.

- Jeg glæder mig vanvittigt til at være sammen med mennesker i 24 timer i døgnet,
som jeg deler interessen til musikken og fællesskabet med. Foto: Krists Luhaers.
- Den har den bonus, at den også er
genial til festival brug. Det er bare den
bedste hjælp, når der skal forceres græs
og mudder. Jeg kommer easy omkring
og kan selv køre i baren og hente min øl,
griner Henrik igen og tilføjer:
- Den betyder en kæmpe forskel for min
festivaloplevelse. Det første år var jeg
hele tiden afhængig af andre.
Alle forhindringer og udfordringer kan
dog ikke ryddes helt af vejen, selv for en
garvet festivalfan.
- Jeg har prøvet at sidde i en toiletvogn
i halvanden time i 25 grader. Det er ikke
sjovt, men man vænner sig til lugten,
fortæller Henrik og fortsætter med et
skævt smil:
- Det skal altså bare overstås. Og det er
heldigvis glemt, når man bagefter sidder blandt venner med en kold fadøl i
hånden.

Handicapcampen
I år regnede det meget, og uden sin
Swiss-Trac ville Henrik ikke kunne have
forceret den mudrede festivalplads.
Privatfoto.

Henrik og hans venner har ligget på
HandiCampen, siden Henrik kom i
kørestol.
- Det er bare så meget nemmere, for

her er god plads, og toiletter og bad er
indrettet til kørestolsbrugere og dårligt
gående, fortæller Henrik og fortsætter:
- Med mit gamle orange 70er villatelt
med plads til min Swiss-Trac og min
specialbyggede seng, der består af 10
mælkekasser, en sammenfoldelig træplade og en specialmadras, så er jeg
rigtig godt hjulpet.
På HandiCampen er toiletvognene med
træk og slip og skridsikre gulve.
- Og så er de rene. Det er de ikke ude
på festivalpladsen.
Campen har også en opladerstation til
el-stole, og der er god adgang til strøm,
fortæller Henrik, der trækker strøm via
en forlængerledning til hans køleskab og
SwissTrac, der står i teltet om natten.
Et år glemte han en nat at sætte den til
opladning.
- Arh! Da jeg vågnede op ad formiddagen, var den død. Det var øv. Jeg måtte
sidde en halv dag og vente på, at den
blev ladet op. Så har man lært det!
Campen, der i øvrigt er et afspærret område med eget informationstelt,
tilbyder også pumpning af hjul og småRYK! 4 · 2017
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fleste, og allerede om søndagen tager
nogle ned og sætter vores telte op på
HandiCampen. Så er vi klar til fest, når
vi alle ankommer om onsdagen.
- Med et godt set up og gode venner er
det easy peasy. Men man skal indstille
sig på lugten af armsved og og mindre
komfortable forhold end de hjemlige.
- Det er fedt at være sammen med mennesker i 24 timer i døgnet, som jeg deler
interessen til musikken og fællesskabet
med.

Roskilde er klart den bedste

reparationer af hjælpemidler. På spørgsmålet, om der er ting, der kan forbedres
på Roskilde Festival, svarer Henrik:
- Der er altid plads til forbedringer, men
jeg synes, at der er sket mange forbedringer i de seneste år. Skal jeg komme
med en anke, så er det beliggenheden.
Uden min Swiss-Trac kom jeg ingen
vegne, for HandiCampen ligger meget
langt fra sceneområderne, og det er
ærgerligt.
Også for dem, der skal have hjælperskift
under festivalen, var det en udfordring i
år, og Henrik opfordrer festivalledelsen
til at lytte til dem, der har behovet.
- Vi er en publikumsgruppe med særlige
behov for adgang til camp, toiletter og
scener, og nogle er afhængig af hjælper
24 timer i døgnet. Og det er os, der har
erfaringerne.

Det er ikke kun Roskilde Festival, som
Henrik deltager på. I år var han også på
North Side i Aarhus og på Copenhell i
København. Og gennem årene har han
været på festivaler i USA, Tyskland,
Sverige og Holland.
- Jeg elsker festivalstemningen – og den
er den samme, lige meget, hvor man er.
Jeg spørger Henrik, om han møder
samme gode forhold som på Roskilde:
- Mange festivaler tager visse hensyn
til kørestolsbrugere, men ikke så gennemført som på Roskilde, som klart er
den bedste, når man tager alle forhold
i betragtning: camp, toilet- og badeforhold, opladning, fribillet til hjælpere og
ramper ved scenerne. Og så er Roskilde
bare det fedeste. Men igen – der er
bestemt plads til forbedringer. Fx er den
nærmeste rampe foran Orange Scene
umulig at komme til, hvis man ikke
kommer i meget god tid, fordi publikum
stimler sammen omkring den. Det kan
gøres meget bedre.

Planlægning er vigtig

Budskab

- Det er nu, man kan gå i gang med at
planlægge, svarer Henrik, da jeg spørger
om gode råd til RYK!-læsere, der overvejer at tage på festival næste år.
- Hvem skal man sammen med? Hvor
skal man ligge? Hvad er vigtigt at pakke
med i bilen? Hvor mange nætter vil man
overnatte, og hvad skal der til for, at det
bliver en god oplevelse? Man kan fx
også hente erfaringer fra andre deltagere i kørestol.
- Og så skal man huske, foruden at
købe billet til sig selv, at ansøge om tilladelse til at have en hjælper eller ledsager med. Det er vigtigt.
Henrik fortæller, at han er med i en
Facebookgruppe med både gående og
kørestolsbrugere.
- Her kan vi sammen planlægge vores
fælles lejr og udveksle information … og
ikke mindst ideer og erfaringer.
Henrik tilføjer, at nogle vælger blot at
være der om dagen og tage hjem om
natten for at klare toilet og bad.
- Og det er jo helt i orden, hvis det er
det, der skal til. I vores lejr bliver de

Henriks budskab til nybegyndere er, at
man ikke skal bruge sit handicap som
undskyldning for ikke at tage af sted.
- Jeg har en kæmpe forståelse for, at
det kræver planlægning, og at det ikke
er noget, man lige vupti vupti springer
ud i. Men det er ikke graden af handicap, der er afgørende for, om man tager
på festival. Det er graden af behovet for
komfort.
Henriks anbefaling er klar:
- Kan det lade sig gøre? Ja! Med god
planlægning, gode hjælpemidler og godt
humør. Og bor man ikke langt væk, så
kan man overnatte hjemme det første
år og blive klogere på festivallivet, inden
man kaster sig ud i hele pakken. Men
det er vigtigt, at man ikke tænker ”det
kan ikke lade sig gøre”. Så kommer man
ikke af sted.
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Henrik er selv klar til næste års
festivalliv.
- Det er bare så fedt. Jeg elsker det. Ti
vilde bryggersheste kan ikke holde mig
fra at tage på festival.

FAKTA
Alle med gyldigt ledsagekort (udstedt
af Danske Handicaporganisationer)
må have en ledsager/hjælper gratis
med på Roskilde Festival. Når man
køber sin egen billet, skal man sikre
sig, at man køber en “Disabled and
Companion”-billet hos Ticketmaster.
Prisen er som en almindelig billet, men
giver adgang for to personer. Når man
tjekker ind, skal man vise billet og ledsagekort. Ledsagekortet er vigtigt, da
det er dokumentation for gratis entre
for ledsager/hjælper. Ledsager/hjælper kan udskiftes under festivalen. Det
sker ved check in, hvor begge hjælpere
møder op for overdragelse af et nyt
armbånd til ny hjælper. (For respiratorbrugere vil der sikres en anden model
for hjælperskift.)
Festivalpladsen har faciliteter såsom
handicaptoiletter, kørestolsplatforme
ved alle scener med adgang via ramper
samt mulighed for adgang til medarbejderområder for øget tilgængelighed
på festivalpladsen. Festivalen har en
handicamp, der har tilgængelige toiletter og bad, giver mulighed for opladning af el-stole, minicrossere, mv. samt
yder hjælp til lapning af kørestolshjul.
På handicampen er der også mulighed
for at overnatte i egen bil/camper om
nødvendigt. Desuden er der campingvagter, der yder hjælp med bagage,
telte, mv.
Det anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet for festivalens handicapservice:
eepurl.com/cEHrQj. Tjek også facebookgruppen: rf.our.way.

For mere info send en mail til: handicapservice@roskilde-festival.dk eller
kontakt Jesper Holck på tlf. 2946 7652.

Frivillig på festival
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

N

ikolaj er frivillig på
Roskilde Festivals
HandiCamp, hvor
han hjælper festivaldeltagere, der har problemer
med deres el-scooter eller
el-kørestol. Nikolaj er god til
teknik og kan reparere lidt af
hvert, og med el-scooteren
kommer han hurtigt omkring
og hjælper gæsterne på
campens store græsareal.
- Blæksprutten kalder de

mig, hvis de sidder med en
punktering, fortæller Nikolaj
med et stort smil.
- Jeg assisterer også gerne
med at slå et telt op og
andre praktiske ting, fortæller Nikolaj, der desuden
kører rundt og henter og
bringer materialer på festivalpladsens lagre.

mig, fortæller Nikolaj og
griner.

Får Nikolaj en opringning
om en punktering er han
hurtig ude på sin el-scooter.

Afhængig af el-scooter
For fire år siden styrtede
Nikolaj ned fra stor højde
og brækkede nakken. Nu,
tre år senere, har Nikolaj
genvundet en stor del af sin
førlighed, men har nedsat
følelse fra hoften og ned,
hvilket påvirker balancen og
hans gang.
- Jeg kan ikke gå så langt
ad gangen og er derfor
afhængig af min el-scooter.
Alligevel valgte Nikolaj at
være frivillig på Roskilde
Festival, og her finder jeg
ham i HandiCampens informationstelt i en tiltrængt
pause.
Bag ham hænger et papskilt
med hans mobilnummer til
brug for campens gæster.
- Ja, så kan de ringe til

Vil gøre en forskel
Det synes ikke, som om der

er nogle begrænsninger,
men Nikolaj erkender, at det
selvfølgelig ikke er helt uden
udfordringer at være frivillig
på en festival, når man har
et fysisk handicap:
- Når det er mørkt, og jeg
ikke kan se, hvor jeg går, så
er det svært. Så falder jeg.
Som andre frivillige har
Nikolaj faste vagter i løbet
af festivalen, men det afholder ham ikke fra at give
en ekstra hånd på andre
tidspunkter.
- Det gør jeg gerne. For jeg
synes, det er fedt at være
her, og at jeg kan være med
til at gøre en forskel.

Biludlejning

Auto Mobil har stiftet HandiDrive, som er landets
første udlejningsportal, hvor man kan leje eller udleje
handicapbiler.
Tekst: Birgitte Bjørkman

I

2015 startede Michael
Noer firmaet Auto Mobil,
der både indretter nye biler
og sælger brugte biler med
specialopbygning.
- Udover at opbygge handicapbiler var mit formål med
firmaet primært at udleje
handicapbiler til mennesker,
der enten venter på at få
deres bilsag afsluttet, har
deres bil på værksted eller
ikke har fået bevilget bil,
fortæller Michael Noer, der
hurtigt erfarede, at det var en
ydelse, der var efterspurgt.
- Det viste sig, at der var et
behov, der ikke tidligere har
været dækket.

Udlejningsportal
Den store efterspørgsel
på udlejningsbiler i hele
landet var svær at imødekomme som nystartet firma
med adresse i Hvidovre
i København. Derfor har
Michael Noer sammen med
Casper Nordahl-Meyer taget
skridtet videre og etableret
en udlejningsportal under
navnet HandiDrive,
- Med HandiDrive får man frihed til selv at vælge, hvornår
man vil ud at køre, og dermed bliver man også mere
uafhængig af andre. Og hvis
man er udlejer, kan man tjene
lidt, samtidig med at man
hjælper nogle, der mangler
en handicapbil.
Ganske kort går det ud på,
at man som både udlejer og
lejer opretter sig som bruger.

Som udlejer udfyldes info
om bil med fotos samt ledige
datoer i portalens kalenderfunktion. Som lejer benyttes
portalens søgefunktion til
at finde egnet bil i ønsket
tidsrum.
På portalens hjemmeside er
oplistet en række betingelser
for brug af HandiDrive.
- Det gælder både lejere og
udlejere, at man skal følge de
til enhver tid gældende retningslinjer, herunder krav til
bilen og krav til lejer, påpeger
Michael Noer.

Sikkerhed
På spørgsmålet om sikkerhed fortæller Michael Noer:
- Vi har indbygget et system,
hvor man kan bedømme de
forskellige udlejere. På den
måde sikrer vi os, at vi kun
har seriøse udlejere.
HandiDrive har i samarbejde
med Q8 forsikring sammensat en forsikringspakke, så
man både som udlejer og
som lejer er dækket ind, hvis
uheldet skulle være ude.
- Der er fuld tryghed, når
man vælger at leje en bil
gennem HandiDrive, slutter Michael Noer, der håber,
at mange vil benytte og få
glæde af HandiDrive.
Auto Mobil og HandiDrive flyttede i efteråret til nye lokaler
på Avedøre Holme.
Læs mere om leje og udlejning
på handidrive.dk.
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Medalje:

Sølv til dansk curling

Tekst: Birgitte Bjørkman

Det danske curlinghold fra Tårnby
Curling Club efter medaljeoverrækkelsen, hvor de kunne hænge sølvet om
halsen.
og Skotland på vejen til finalen, hvor
russerne dog fik revanche fra det indledende nederlag og i sidste kamp tog
guldet.
Tårnby har tidligere vundet VM sølv i
2005, og det er holdets ambitioner om
at komme tilbage i A-gruppen til efterårets VM-kvalifikation.

H

jemmeholdet fra Tårnby Curling
Club vandt sølv ved den velbesøgte, internationale turnering, der blev afholdt i slutningen af
september i Danmark. Turneringen var
besat med de fleste af verdens bedste
kørestolscurlinghold fra A-VM, herun-

der guldvinderne Norge, sølvvinderne
Rusland og bronzevinderne Skotland. I
alt deltog 12 hold.
Selv om det danske hold fra Tårnby
er i B-gruppen, formåede de at vinde
alle deres kampe i de indledende runder. Holdet besejrede bl.a. Rusland

Mollii nedsætter spasticitet

Tillykke til det danske hold, der består
af skipper Kenneth Ørbæk, viceskipper Helle Schmidt, Jack Brendle og
Carsten Hansen. Holdets træner er Per
Christensen.
Holdet hører gerne fra interesserede, og
man er velkommen ved holdets onsdagstræninger kl. 17-19. Kontakt træner
på tlf. 6064 2907.

Tilgængelighed –
i praksis!
Hos KINCO er tilgængelighed
ikke bare ord – men handling
Vi kan bl.a. tilbyde løsninger inden for følgende produktområder:

Mollii er et nyt hjælpemiddel, der nedsætter
spasticitet og fremmer genopretning motoriske funktioner.
Mollii bruges af mennesker der lider af:
•
•
•
•
•

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 .
- Vi vil så gerne dele vores viden!
Bandagist Jan Nielsen A/S 33 11 85 57 klinik@bjn.dk www.bjn.dk
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Hjælpemotorer til kørestole
(kan eftermonteres!)

Trappemaskiner – til
person- og godstransport

Se hvad vi kan tilbyde på www.kinco.dk
Kontakt os på mail@kinco.dk eller 9613 2929
Vi er landsdækkende med salg og service

Rugby

D

anmark er kvalificeret til
VM-slutrunden i kørestolsrugby i Sydney i 2018. Ved EM
i Tyskland i sommer opnåede landsholdet en fjerdeplads ved mesterskabet, og
landsholdets nye træner, amerikaneren
Jason Regier, der selv har en lang spillekarriere på det amerikanske landshold
i kørestolsrugby, er godt tilfreds med
resultatet.
EM 2017 var Jasons første, internationale mesterskab som træner, og det var
grundlæggende en positiv oplevelse.
- Jeg ser et stort potentiale i den danske trup, fortæller Jason Regier, der har
store ambitioner og forventer, at man
kommer til at se et markant forbedret,
dansk hold til VM næste år.
BB/Kilde: Parasport Danmark

Tour de Paris
Tekst: Birgitte Bjørkman

I

slutningen af maj vil Lars Sørensen
rejse fra Hadsten til Paris på
håndcykel.
- Jeg har længe gået med en drøm om
at cykle fra Danmark til Paris, fortæller
Lars, der er dansk mester i klasse mh2
(der findes 5 klasser fra mh1 til mh5).
Formålet med Tour de Paris er at sætte
fokus på mennesker med rygmarvsskader i Danmark.
- Jeg vil gerne vise, at man sagtens
kan udleve en drøm med et handicap.
Samtidig vil jeg samle penge ind til RYK
med fokus på børn og unge med rygmarvsskader, fortæller Lars, der håber
på støtte til projektet gennem dona-

tioner fra firmaer, sponsorer og private
givere.
- Det er mit håb, at jeg, når jeg lander
ved Triumfbuen i Paris, kan overrække
en flot donation til RYK.
Det er firmaet Focus on Care, der bl.a.
udbyder BPA, som sponsorerer rejsens
omkostninger. Donationer går ubeskåret
til RYK.
Følg Lars i hans forberedelser og på hans
rejse på Facebooksiden ”Handbike Tour
de Paris”. Donationer betales til konto:
Reg: 6112, Konto: 5100014108. Husk at
notere ”Tour de Paris” + navn/firma.

Vi er en af Danmarks
førende leverandører
af specialtilpassede
biler og minibusser.

Handicare Auto A/S
T: +45 97 12 96 22
M: auto@handicare.dk
W: handicare.dk
magasinet_RYK.indd 1
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Ny medsp
Fritvalgsordning:

M

ange læsere af RYK! magasin benytter sig sikkert
allerede af Servicelovens § 112 Fritvalgsordning,
fx ved hjemmepleje og rengøring, men hvem har
kendskab til, at Fritvalgsordningen også dækker
kropsbårne hjælpemidler, såsom engangskatetre? Eller måske
stoppede ens overvejelser om brug af ordningen, fordi den
ville blive for dyr i egenbetaling.

Aktivering af fritvalgsordning
I efteråret meldte en ny medspiller sig på banen, når det
gælder brug af den kommunale Fritvalgsordning på hjælpemiddelområdet. Nu kan man nemlig som kateterbruger vælge
Coloplast som leverandør, hvis man foretrækker at benytte
katetre fra Coloplast.
- Brug af frit valg ved vi har været dyrt for den enkelte, og
det vil vi gerne lave om på. Derfor har vi lanceret ”Fritvalgs
ordningen – Coloplast”, som giver brugerne mulighed for
at vælge Coloplast som direkte leverandør af vores katetre,
fortæller Anne Føns, der er kundeservicechef i Coloplast
Danmark.
- Det er vores ønske at gøre livet lettere for brugerne ved at
sikre tilgængelighed til vores produkter gennem aktivering af
denne Fritvalgsordning.

Egenbetaling
Det er Anne Føns’ erfaring, at Servicelovens fritvalgsordning,
som blev indført i 2010, ikke benyttes af mange i forhold til
hjælpemidler.
- Måske på grund af manglende kendskab, eller måske på
grund af usikkerhed om, hvad det indebærer at vælge en
anden leverandør end den, som kommunen har indkøbsaftale
med.
Kort fortalt betyder Fritvalgsordningen, at man til enhver tid frit
kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen har
indkøbsaftale med, eller man kan vælge et andet kateterprodukt end det, som kommunen har bevilget én. Det bevilgede
tilskud fra kommunen er fastsat ud fra en indkøbsaftale eller
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et pristilbud fra en eller flere leverandører. Afhængig af leverandør eller produkt kan der således forekomme en difference,
som brugeren selv skal betale. En såkaldt egenbetaling.
- Når det gælder engangsartikler, herunder inkontinenshjælpemidler, har man altid mulighed for at benytte det frie valg til de
produkter og den service, man foretrækker - uanset bevilling,
understreger Anne Føns.
Og når det gælder forvaltning af Fritvalgsordningen påpeger
Anne Føns, at kommunen aldrig må lade brugeren have udlæg
for det bevilligede beløb.
- Det er meget velbeskrevet i vejledningen, at den valgte leverandør i en fritvalgsordning fakturerer direkte til kommunen.
For dem, der vælger Fritvalgsordningen, fordi kommunen
ikke bevilliger det fortrukne produkt, kan der forekomme en
egenbetaling på grund af prisforskel mellem det bevilgede og
brugerens valgte produkt.
- Hvis der er en egenbetaling, afregnes den direkte mellem
leverandør og bruger, forklarer Anne Føns.
- I langt de fleste tilfælde vil en egenbetaling ikke komme på
tale med en fritvalgsordning fra Coloplast, fortæller Anne Føns
og tilføjer, at ”Fritvalgsordningen – Coloplast” i det første år
leverer SpeediCath uden egenbetaling.
- Det er uanset borgerens bevilling. Efter det første år vil vi
holde en eventuel egenbetaling på et absolut minimum, når
der skal laves prisaftale med vores kunder. Til gengæld vil det
sikre en større grad af brugertilfredshed uden meromkostning
for kommunen. Og det er naturligvis altid muligt at vende
tilbage til kommunens leverandør.

Bevillingsbrev og leverandørskift
Hvis man ønsker at få leveret sine SpeediCath katetre direkte
fra Coloplast, skal man kontakte sin kommune og bede om et
bevillingsbrev til en Fritvalgsordning.
- I kommunen kan man bede om at få oplyst, hvilken pris
kommunens tilbud dækker. Derefter kontakter man os
og får en aftale om bestilling og levering af sine katetre, forklarer Anne Føns.

piller

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Mads Armgaard

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

En ny medspiller har meldt sig på banen, når det
gælder brug af den kommunale Fritvalgsordning på
hjælpemiddelområdet. Coloplast har netop lanceret
”Fritvalgsordningen – Coloplast”, der giver mulighed
for at vælge firmaet som direkte leverandør af
katetre.

- Vores Fritvalgsordning er også for dem, der har en bevilling,
der allerede dækker SpeediCath katetre, men som blot ønsker
at skifte leverandør, fortæller Anne Føns og forklarer:
- Det kan være ønske om anden distributør, ønske om samlet
levering, hvis man benytter andre Coloplast produkter, eller
hvis man foretrækker vores service. Og den skal vi naturligvis
gøre os fortjent til, fortæller Anne Føns, der håber, at også
andre firmaer vil følge efter.
På spørgsmålet om, hvorvidt valg af brug af Fritvalgsordnin
gen for et leverandørskift kan udløse en fornyet vurdering,
svarer Anne Føns:
- Funktionsnedsættelsen er ikke til debat i det tilfælde … Det
er stadig Serviceloven, der gælder, hvor der efter en individuel
og konkret vurdering bevilges det bedst egnede til den billigste pris. Fritvalgsordningen bør aldrig blive en bagdør til at
bevilge de billigste produkter.

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Udbudsaftaler
Betingelserne for en fritvalgsordning kan naturligvis ændre sig,
afhængig af kommunernes udbudsaftaler.
- Vi kan ikke spå om, hvordan bevillingssituationen ser ud i de
kommende år, men vi håber jo altid, at kommunernes udbud
bliver gode og imødekommer den enkelte brugers behov,
men det er desværre ikke altid sådan, at sortimentet i kommunens indkøbsaftale imødekommer brugeren i forhold til det
foretrukne produkt. Men kommunerne bør sikre, at der aldrig
foretages ændringer uden en individuel vurdering.
Anne Føns råder i øvrigt til, at man altid sikrer sig dokumentation for korrespondancen med kommunen.
- Det er ikke for at bebyrde kommunen med ekstra arbejde,
men for at sikre en fælles forståelse for de vigtige beslutninger,
der bliver taget. Eksempelvis at alle argumenter for et ønsket
produkt er medtaget i bevillingsgrundlaget.
- Fritvalgsordningen er en mulighed for at skifte til en anden
leverandør samt for at sikre sig sit foretrukne kateter, hvis man
har fået afslag på at få det på sin bevilling fra kommunen, slutter Anne Føns.
Benytter man ”Fritvalgsordningen – Coloplast” som kateterbruger og samtidig er bruger af firmaets stomiprodukter, kan
man også vælge at få leveret dem. For yderligere information
se fritvalgsordningen.nu eller ring tlf. 49111213.
Reglerne om frit valg af hjælpemidler findes i Servicelovens §
112. Se retsinformation.dk.

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

Vi leverer over hele landet!

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk
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Fokus på tilgængelighed
Tekst: Birgitte Bjørkman

Adgang til praktiserende læger
Praktiserende Lægers Organisa
tion (PLO) og Regionernes Løn
nings- og Takstnævn (RLTN) nåede
i efteråret til enighed om en ny
overenskomst, hvor der også er
fokus på forbedring af tilgængeligheden til den praktiserende læge.
Aftalen er godkendt og træder i
kraft 1. januar 2018 og løber tre år
frem i tiden. Der er enighed om at
forbedre oplysninger på sundhed.
dk om adgangsforhold for personer
med handicap i almen praksis. Flere
og mere graduerede oplysninger
vil giver mere gennemsigtighed og
hjælpe borgere med at vurdere, om
en lægepraksis er tilgængelig. Der
lægges endvidere op til i overenskomsten, at regionerne kan tilbyde
en tilgængelighedsmærkning af
adgangsforholdene i praksis.

Nye huskelister fra DHF

Danske Handicaporganisationer
(DH) har opfordret til, at der hentes
inspiration fra den nyligt indgåede
overenskomst mellem Danske
Regioner og Fodterapeuterne,
hvor praksislokalerne skal være i
overensstemmelse med bygningsreglementet ved nybygning og
væsentlige ombygninger, og også
ved flytning og nyetablering af
praksis.
I september 2016 viste en optælling
på sundhed.dk gennemført af DH,
at der på landsplan kun var 66 % af
de praktiserende læger, der havde
”handicapvenlig adgang” og i følge
en ny PLO Analyse har 2/3 af landets læger lukket for flere patienter,
hvilket desværre betyder, at andelen af lægeklinikker med adgang er
endnu lavere.

Dansk Handicap Forbund har udsendt to nye
huskelister. Den ene er målrettet klinikker,
og den anden er målrettet hospitaler. Det er
forbundets Bygge- og trafikpolitiske udvalg
(BTPU), der har udarbejdet de to nye huskelister med tips til indretning, der tilgodeser
gangbesværede og kørestolsbrugere. Listerne
giver gode råd om parkeringsmulighed,
belægning, adgang, indretning af reception,
venteareal, handicaptoilet og undersøgelsesog behandlingsrum samt træningsfaciliteter.
På hospitaler er handicaptoiletter og badefaciliteter ofte skabt ud fra personalets behov.
Derfor har BTPU samlet nogle indretningstip
og håber, at huskelisten vil blive flittigt brugt af
handicapråd og repræsentanter i regionerne.
Man finder både de gamle og de nye huskelister på danskhandicapforbund.dk, hvorfra
de kan printes ud og tages med til tandlægen
eller hospitalet samt sendes til regionspolitikere til inspiration.

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.
All inclusive
i 4 år ved køb
af bil og
indretning*

TILBUD

*Service aftale inkl. 80.000 km/ 4 år, mobilitets service i hele aftale perioden, serviceeftersyn jf. servicehæfte

Medbring
værdikupon,
gælder indtil
30/6-2018

Larsen autoindretning
Birkmosevej 7 · 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 0095 · Mobil 6160 3325 / 2232 3165 · larsenautoindretning.dk · info@larsenautoindretning.dk
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Bevica Fondens Tilgængelighedspris
Overrækkelse af Bevica Fondens Tilgængelighedspris fandt i år sted
i Den Sorte Diamant i København ved Dansk Lives konference, Live
Music Summit. Blandt modtagere af prisen, som i år var flere priser, var
Spillestedet Gimle i Roskilde, der vandt hovedprisen på 100.000 kr. samt
Smukfest, Sølund Musik-Festival og STARS i Vordingborg, der blev hyldet
sammen med andre ildsjæle i musikbranchen for deres arbejde med at
gøre livemusik tilgængelig for alle. Dertil blev der givet skulderklap til
en række musiksteder rundt om i landet, og i alt tildelte Bevica Fonden
priser til branchen for knap 300.000 kr.
- Det glæder os, at så mange spillesteder og festivaler brænder for at
give personer med bevægelseshandicap mulighed for at deltage i livekoncerter, fortalte Torben Svanberg, formand i Bevica Fonden, der håber,
at priserne vil bidrage til yderligere inspiration til branchen.
Det er sjette gang, Bevica Fonden uddeler tilgængelighedsprisen.

Volue – Livemusik for alle
Volue – Livemusik for alle er et nyskabende
projekt, der arbejder for styrket tilgængelighed til livemusik. Projektet startede
i 2014 på initiativ af Muskelsvindfonden
med støtte fra Roskilde Festival, Realdania
og Sammenslutningen af Unge med Handicap. Formålet er bl.a. at
udvikle en række anbefalinger til spillesteder og festivaler. For at udbrede
kendskabet til disse anbefalinger gik Dansk Live i 2016 ind i projektet
som projektleder og uddelte i oktober sammen med Bevica Fonden flere
tilgængelighedspriser for at opmuntre branchen.
Læs mere på dansklive.dk.

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

Foto: Christo

Adgang til folketingssalen

ffer Regild

Med et ønske om at gøre folketingssalen på
Christiansborg mere tilgængelig og brugbar for folketingsmedlemmer med funktionsnedsættelser har
salen over sommeren været under ombygning. På
grund af den begrænsede tid mellem Folketingets
samlinger udføres ændringerne i to etaper. I år har
man bl.a. sikret, at kørestolsbrugere kan komme
rundt i salen og tale fra en central placering via
et designet bord. Når samlingen åbner i 2018 vil
kørestolsbrugere kunne komme op på folketingets
talerstol via en lift.
Danske Handicaporganisationer (DH) sætter
stor pris på det fokus, folketingets formand, Pia
Kjærsgaard, og det øvrige præsidium har haft på
tilgængelighed i folketingssalen. Det er et vigtigt
signal om at nedbryde barrierer for ligeværdig
deltagelse i det politiske liv, skriver DH i en pressemeddelelse og håber, at det vil inspirere til forbedring af byrådssale og forsamlingssteder rundt om i
Danmark.

Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet!

WAYUP
v/ Niels Horsbøl

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk

Super stift individuelt stel i
krom molybdæn stål og aluminium
www.by-conniehansen.com

Telefon: 29 43 37 67

mail@by-conniehansen.com
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Klinisk hypnose ved smerter

Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Donation af trehjulet cykel
Frimurerlogen Jutlandia har doneret en cykel til VCR. Cyklen,
der hedder Disco, er en specialdesignet trehjulet el-cykel til
brug for voksne med bevægelseshandicap. Cyklen udmærker sig ved at have en lav indstigningshøjde, hvilket gør den
nem at anvende for VCRs patienter. Cyklen er udstyret med
et “sofasæde”, der giver brugeren god komfort, sikkerhed
og stabilitet under cykelturen. Når cyklen først er i gang,
kan den holdes kørende med minimal kraft på grund af assistancen fra el-motoren. Det er dog nødvendigt med en aktiv
indsats fra brugeren, hvilket bidrager til en god kredsløbstræning. Ud over den træningsmæssige indsats kan patienterne
opleve den frihed og motivation, det giver, at komme ud i den
smukke natur, som vi er omgivet af ved Søndersø. VCR er
glade for donationen, der er et aktiv for patienterne under det
ofte lange rehabiliteringsforløb.

Mentorer
Vi er meget glade for vores mentorer, der med deres indsats
søger for at gøre det lettere for de nyskadede at komme
videre med livet med en rygmarvsskade. Vi vil i samarbejde
med mentorkoordinatorerne sørge for at sende besked
ud omkring vores arrangementer, hvor mentorerne altid er
velkomne.

Indføring i erstatningsjunglen
Vore socialrådgivere har været til undervisning hos dygtige
erstatningsadvokater hos advokatfirmaet HjulmandKaptain.
Efterfølgende har advokaterne været på VCR og givet patienter og personale en glimrende indføring i “junglen” omkring
erstatning. Der var et stort fremmøde, og der blev stillet
mange spørgsmål, som advokaterne svarede på. Vi påtænker lignende arrangementer fremover.

Arrangementer
I efteråret blev der afholdt en bil-dag med sædvanlig stor
interesse. Der blev både lyttet til bilfirmaets oplæg og kigget
på de mange biler med forskellige indretningsmuligheder,
som også tidligere patienter var mødt frem for at vise.
Vi har haft filmaften med bland-selv slik og popcorn, og vi har
flere foredrag i støbeskeen.
Julen er over os i det vestlige Danmark. I slutningen af november fejrede vi julens komme med julebag, juleklip, dekorationer, julesang, risengrød, foredrag og gospelsang - og det
hele blev rundet af med gløgg og æbleskiver. I den første
uge i december holdt vi julefrokost for patienter, mentorer,
pårørende og personale med julemad og pakkespil og med
underholdning af Vimuko, som er Viborg Musikskoles kor.
Personalet
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Forsknings- og udviklingsafdelingen på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade har modtaget midler fra
Vanførefonden og Hospitalsenhed Midts Forskningspulje
til et forskningsprojekt med fokus på effekten af klinisk
hypnose ved smerter.

V

estdansk Center for
Rygmarvsskade har
modtaget 100.000
kr. fra Vanførefonden og
75.000 kr. fra Hospitalsenhed
Midts Forskningspulje til
en behandlingsundersøgelse af ”Langtidseffekten
af hypnose ved reduktion af
smerterelaterede katastrofetanker hos patienter med
rygmarvsskade.”

Skrue op og ned for smerte
Det er ved andre smertetilstande påvist, at katastrofetanker er associerede med
mere intense og hyppige
smerter. Klinisk hypnose
kan være med til at ændre

måden, man opfatter smerte,
og hvordan man håndterer
den.
- Faktisk kan man med hypnose skrue både op og ned
for smerte, hvis man henholdsvis øger og nedsætter
forekomsten af katastrofetanker. Dette er vist både hos
raske, som blev udsat for en
eksperimentel muskelsmerte,
og en gruppe af patienter
med kronisk spændingshovedpine, forklarer Lone
Knudsen, der er psykolog på
VCR.

Supplerende
behandlingsmulighed
Mange personer, som lever

Forskning i nyrefunktion
Forsknings- og udviklingsafdelingen på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade har modtaget fondsmidler
til et forskningsprojekt om langtidsfølger af en ryg
marvsskade med fokus på nyrefunktion og ernærings
tilstand.
Beckett-fonden har doneret 100.000 kr. til forskningsprojektet
”Kropssammensætning, nyrefunktion og ernæringstilstand”.
Med projektet vil Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR)
undersøge langtidsfølgevirkninger af en rygmarvsskade.
Energi- og proteinbehov samt kropssammensætning,
muskler/fedt/knogler, ændrer sig markant efter en rygmarvsskade, hvilket kan påvirke nyrefunktionen negativt. Også
blærefunktionen kan blive nedsat, og kroppens egen evne til
blodtryksregulering kan forringes, hvilket ofte resulterer i, at
nyrefunktionen bliver nedsat.
VCR vil bl.a. i et samarbejde med Klinisk Fysiologisk afdeling
og Klinisk Biokemisk afdeling, Viborg, undersøge kropssammensætningen og nyrefunktionen med en ny metode, hvor
man måske tidligere, end det er tilfældet i dag, kan opdage
nyreskade og forhindre yderligere tab af nyrefunktion.
BB

En radio inden i dit hoved
med rygmarvsskade har betydelige
smerter, op mod 70-80%.
- Vi vil hos indlagte rygmarvsskadede
undersøge, om vi ved hypnosebehandling kan hjælpe patienterne til bedre
at håndtere deres smerter og måske
opnå en smertereduktion, fortæller Lone
Knudsen.
Hypnose kan i så fald være en supplerende behandlingsmulighed hos en
gruppe af patienter, som i forvejen ofte
får medicin for smerte, spasticitet, blæreforstyrrelser, blodtryksforstyrrelser med
videre.

Forskere gør bemærkelsesværdige fremskridt med at bruge
hjerneimplantater for at genoprette bevægelsesfriheden hos mennesker
med høje skader på rygmarven. Det er dog endnu på forsknings- og
forsøgsbasis, og spørger man forskerne, skal vi vente endnu 10 -15 år,
før vi ser noget brugbart.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Wyss Center

Undersøgelsen ledes af psykolog, ph.d.
Lone Knudsen og forskningsoverlæge
Helge Kasch. RYK! magasin følger projektet.

Deltagelse på ISCoS
Vi havde fire personaler af sted på
ISCoS konferencen, der blev afholdt
i oktober i Dublin, Irland. Det var tre
deltagere fra VCR, Rikke Middelhede
Hansen, Randi Steensgaard og Dorte
Hoffmann samt ph.d-studerende, læge
Agnes Witt, som havde bragt postere
med til konferencen. Disse postere
omhandlede bl.a. fokus på systematisk
registrering og vurdering af sår med
henblik på kortlægning af parametre
ift. risikovurdering og forebyggelse. En
poster omhandlede en undersøgelse af
akutte ændringer i nerveledningen og
hvad en sådan ændring får af betydning for det videre forløb, og en poster
omhandlede resultaterne af det etårige mentortilbud til patienterne.
Ud over muligheden for at drøfte VCRs
egne resultater, der blev præsenteret på
de medbragte postere, var der også rig
lejlighed til at styrke det internationale
og nordiske samarbejde. De to “special interest groups” under NoSCoS
(arbejdsgrupper, der udvikler “Nordic
Advanced Spinal Cord Injury Course”
NARSK og Nordisk ernæringsgruppe
(NutriNord_SCI)) brugte anledningen
til at arbejde med konkrete tiltag og
planlægge det videre forløb. Der var
også afsat tid til at afholde fagspecifikke møder, hvor der var mulighed for
at drøfte mere specifikke emner.
Personalet

P

å Neurorehab konferencen,
der blev afholdt i København
i oktober med spot på nyeste
forskning og teknologisk
udvikling inden for neurorehabilitering,
holdt keynote speaker, professor John
Donoghue fra Schweiz et foredrag
om ”Brain Computer Interfaces for
Paralysis: Why not better?”. De mere
end 420 fremmødte fik et indblik i
professorens forskning i, hvordan sensorer og elektroder indopereret direkte
i patienternes hjerne på sigt vil kunne
indgå i rehabilitering af patienter med
rygmarvsskader.

Talentkvalificererede neuroforskere
John Donoghue har længe forsket i
udvikling af hjerneimplantater i USA.
For to år siden flyttede han til Genève,
hvor han grundlagde WYSS Center for
Neuroscience and Engineering. Her
forsøger han at samle de enorme, tekniske ressourcer og talentkvalificerede
neuroforskere, teknikere, klinikere og
industrielle partnere, der er en nødvendighed for at skabe en kommerciel og
levedygtig organisation, som forskningens fremskridt afhænger af.

Trådløs bro
I de senere år har laboratoriedyr og
forsøgspersoner vist, at de kan styre
computermarkører eller en robotarm

med tankens kraft ved hjælp af et
hjerneimplantat, der er forbundet til
maskiner.
På konferencen fortalte den schweiziske professor om fremskridtene inden
for denne forskning, som nu har taget
det næste skridt – en trådløs bro, der
forbinder de elektriske signaler mellem
nervebanerne i hjernen og en beskadiget rygmarv og dermed gør det muligt
for den rygmarvsskadede at bruge
egne muskler til bevægelser af arm og
hånd på trods af lammelse.
Professorens højeste prioritet er en
“neurocomm”, en trådløs og ultrakompakt enhed, der kan indsamle data fra
hjernen med internethastighed.
- En radio inden i dit hoved, kalder
Donoghue det og henviser til den mest
sofistikerede hjernekommunikator i
verden. Prototypen er fremstillet af
biokompatibel titanium med safirglas.

Små skridt
Det er en kompliceret og dyr teknologi, hvor fremskridt er noget, der går
meget langsomt. Udfordringerne er
mange, bl.a. skal den kunne give stabile signaler i årevis, og afkodning af
hjernens signaler til bevægelseskommandoer skal forbedres. Og måske
forbliver prototypen i det schweiziske
forskningscenter og bliver aldrig tilgængelig i rehabiliteringen. Men som
John Donoghue påpegede på konferencen, er neurale bypasser værd at
forfølge, fordi der er mennesker med
rygmarvsskade, der ønsker dem.
- Det vil være afgørende for neuroteknologiområdet, hvis vi kan løse
udfordringerne.
Det var fire neurologiske klinikker fra
Rigshospitalet, Projekt Styrket Indsats
og VihTek, der stod bag konferencen.
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Ny klinikchef

NYT

Klinik for Rygmarvsskader

Den 1. oktober tiltrådte Claus Andersen som klinikchef, efter
at han frem til da havde fungeret som overlæge i klinikken i
otte måneder. Dermed er klinikledelsen igen fuldtallig, og vi
ser frem til et dynamisk samarbejde.

Arrangementer og aktiviteter
Hornbæk- og sportsgruppen har igen været aktive. Siden
sommer har vi afholdt den årlige grillfest, været på Teknisk
Museum og på Louisiana, haft mentordag, og en tidligere
patient har vist billeder og fortalt om sine rejser til Alaska og
Canada. Mange deltog i sportsdagen, hvor Peter Rosenmeier
og Rene Nielsen holdt inspirerende oplæg, og der blev spillet
bordtennis, basket, boccia og håndcyklet.
Klinikkens mentorer planlagde et stort program for SCI-dagen
– den internationale rygmarvsskadedag – med motion som
puls- og styrketræning samt yoga, workshops om arbejdsmarkedet, rejser, Anders Lehmanns sejlbåd Wavester, Alter
G og meget andet.
Personalet

Claus Andersen tiltrådte
som ny klinikchef på Klinik
for Rygmarvss kader i
Hornbæk/Glostrup den 1.
oktober.
Siden januar har Claus
Andersen været ansat
som overlæge samme
sted. Claus Andersen er
læge fra 1985, special
læge i neurokirurgi fra
1999 og har været overlæge i neurok irurgi på
Odense og Århus Univer
sitetshospitaler. Han har
skrevet doktordisputats om hjerneødem og binyrebarkhormon
på Århus Universitet i 2000.
Claus Andersen håber at kunne medvirke til udvikling og forskning til gavn for patienter med rygmarvsskade og ser frem til det
spændende arbejde, som forestår med konstruktionen af det
store, nye rehabiliteringshus i Glostrup, som forventes at stå
færdigt i 2021.
RYK og RYK! magasin byder Claus Andersen velkommen med
ønsket om et godt og givende samarbejde.
BB

Tænketank for
brugerinddragelse
Tekst: Line Trine Dalsgaard

I

januar startede Videnscenter for
Brugerinddragelse i Sundheds
væsenet (ViBIS) projektet Tænketank
for brugerinddragelse. Formålet er at
understøtte forankringen af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, formidle
viden om brugerinddragelse og klæde
medlemmerne på, så de kan være
frontløbere for vidensdeling i deres
egne organisationer og derved skabe
bedre vilkår for øget brugerinddragelse
i praksis.
Tænketanken består af seks ekspertgrupper med fagpersoner med
særlig interesse for brugerinddragelse.
Ekspertgrupperne omfatter kvalitetskonsulenter, klinikere og ledere fra
både kommuner og hospitaler samt
repræsentanter fra de sundhedsfaglige
uddannelser, brugere og forskere.
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Jeg blev inviteret til at indgå i ekspertgruppen for klinikere, og det er
en fantastisk oplevelse at deltage.
Alle deltagere brænder for brugerinddragelse, og der er en stor vilje til
at vidensdele og udvikle brugerinddragelse på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Jeg følte mig langt fra som
ekspert, da jeg modtog invitationen.
Men bl.a. fordi jeg har arbejdet med
Klinik for Rygmarvsskaders projekt om
udvikling af beslutningsstøtteværktøjer
til at forbedre patientinddragelsen, har
jeg masser at byde ind med. I projektet
har vi interviewet både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle om
inddragelse. Det har givet en fantastisk
indsigt i de muligheder og udfordringer, der er for patientinddragelse i
rehabiliteringsforløb for patienter med
rygmarvsskader. Den viden bliver i

tænketanker bredt ud og kommer i spil
i forhold til andre patientforløb.
Vi er langt fra i mål. Vi skal blive endnu
bedre til at inddrage patienter og pårørende i beslutninger om behandling og
pleje. Deltagelsen i tænketanken inspirerer, skubber til fastlåste forståelser og
viser nye veje, som jeg kan tage med
tilbage på Klinik for Rygmarvsskader
og udbrede.
Projektet Tænketank for brugerinddragelse afrundes ved et event på
Christiansborg den 18. april 2018. Her
lanceres det konkrete resultat af ekspertgruppernes arbejde: Manifest for
brugerinddragelse.
Line Trine Dalsgaard er klinisk sygepleje
specialist på Klinik for Rygmarvsskader.

40 års jubilar
Sidst i oktober kunne professor Fin Biering-Sørensen fejre sit 40 års
jubilæum. Det blev fejret ved en officiel reception på Blegdamsvej på
Rigshospitalet og en mere uofficiel på Klinik for Rygmarvsskader, hvor
RYK valgte at fejre jubilaren med tale og overrækkelse af gave.
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

J

ubilæet blev festligholdt ved en
officiel reception på Rigshospitalet
med gæster fra fjern og nær. Her blev
professor Fin Biering-Sørensen hyldet for
sin store og betydningsfulde indsats for
mennesker med rygmarvsskader.
Fin Biering-Sørensen har det meste af sin
professionelle tid arbejdet med behandling og rehabilitering af personer med
rygmarvsskade. Han har i den forbindelse
været både administrerende overlæge,

Ved den uofficielle reception i Hornbæk
valgte RYK at fejre jubilaren med taler og
gaver.
klinikchef og ledende overlæge for klinikken i samlet 22 år og har samarbejdet
med de fleste klinikker på Rigshospitalet
og mange andre hospitalsafdelinger og
institutioner i Danmark og i udlandet, såvel
klinisk som forskningsmæssigt. Han var
medstifter af NoSCoS tilbage i 1987, og
desuden har Fin Biering-Sørensen været

aktiv i og formand for flere videnskabelige
selskaber nationalt som internationalt
samt været formand for Rigshospitalets
Overlægeforsamling i otte år. Aktuelt
er han formand for Rigshospitalets
Overlægeråd. Også i forhold til samarbejdet med RYK som patientorganisation for
landets rygmarvsskadede, har Fin BieringSørensen betydet meget.

Tale og gave fra RYK
RYK var repræsenteret ved begge receptioner, og i Hornbæk fulgte der både tale
og gave med. Formand for RYK, Helle
Schmidt indledte med at takke Fin for det
gode og mangeårige samarbejde.
- Det er med stor glæde og stolthed, at jeg
og RYK kan ønske dig et stort tillykke med
dit 40 års jubilæum. Vi er som brugerorganisation meget taknemmelige over det
fantastiske samarbejde, som vi har haft og
har, og som du om nogen er garant for. Du
har gennem årene inddraget RYK som en
naturlig partner i bl.a. rehabiliteringstiltag,
konferencer og forskningsprojekter.
Derefter overlod Helle ordet til RYKs
sundhedspolitiske konsulent, Jens Bo
Sørensen, som holdt en fin tale på vegne
af RYK for den fejrende professor. (Talen
bringer RYK! i en forkortet udgave).
Derefter fik Fin overrakt gaven fra RYK. En
praktisk travelmeister og Tetrasaurussen
Kurt udført i keramik af Christine Ulf. Med
gaven fulgte også et par ord af Jens Bo:
- Den minder om RYK. Venlig og dejlig
at se til, men med pigge til de besværlige kampe mod besparelser og uoplyste
politikere. Kurt er tykhudet og ganske
enestående. Den har en lang hals, så den
kan holde øje med udviklingen. Det giver
dog en vis risiko for nakkeskade – deraf
betegnelsen Tetrasaurus. Navnet kommer
fra engelsk via jysk: Spinal Cord –> Kårt
–> Kurt.
Jubilaren takkede for gaven og det gode
samarbejde med RYK. Og så blev der budt
på bobler og kage.

Kære Fin
Der kan siges meget om et menneske med din fantastiske karriere. Hvor
begynder vi, og hvor slutter vi? Hvad
skal med, og hvad må springes over?
Vi kunne starte med at google dig.
Jeg læste bl.a. om ”The BieringSorensen test” – selvfølgelig om
udhold enhed. 30.000 hits. For
omfangsrigt - så det springer vi over.
Vi kunne nævne dine værker og dine
resultater. Bøger, afhandlinger og
kloge skriv i hundredevis. Din kamp
for fælles datasets for registrering af
patienter med rygmarvsskade. Det
betyder, at behandling og forskning
kan samme nlignes interna tionalt
– enestående! Dit banebrydende
arbejde for at sætte forskning i rms
på den internationale dagsorden. Dit
store bidrag til arbejdet med internationale undervisningsmoduler på
nettet for alle. Men vi ved, at du er en
beskeden mand, så det undlader vi.
Så kunne vi nævne dit internationale engagement og fine priser.
Senest har ASIA givet dig Lifetime
Achievement Award, som blot den
tredje uden for Nordamerika. Du har
været i ufatteligt mange lande og du
har efterladt et varigt eftermæle i flere
af dem. Men man bliver jo bare forpustet, så det springer vi også over.
Lad os tale om det vigtige – os, brugerne. Du har både modet og viljen
til at høre brugernes stemme – vores
stemme. Du har før de fleste andre
slået på tromme for vores medindflydelse. Vi har samarbejdet på lige
fod, og du har anerkendt den viden,
vi som brugere sidder med. Det gælder ikke kun RYK og Danmark, men
du har formået at sprede budskabet
om bruger-medindflydelse i hele verden. Senest med en bestyrelsesplads
for de nordiske brugerorganisationer
i NoSCoS.
I RYK har vi meget at takke dig for. Du
er inspirerende at samarbejde med,
fordi du sætter barren højt.
Hvad nu? 40 år er godt gået. Er det
så her, man siger: “Det var det?” I
RYK så vi gerne, at du fik tegnet en
ny langtidskontrakt. Vi sætter nemlig
utrolig stor pris på samarbejdet med
dig og med Hornbæk/Glostrup.
Stort tillykke med jubilæet.

Ovenstående er et uddrag af Jens
Bo Sørensens tale på vegne af RYK
ved fejringen i Hornbæk.
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Kort Nyt
Der mangler evidens

Tema-aftener for BPA-borgere

Verdenslægeforeningen (WMA) mener som Lægeforeningen
herhjemme, at der mangler evidens for at gøre det lovligt at
bruge cannabis i medicinsk behandling. I en ny udtalelse
peger WMA på, at det er nødvendigt med mere grundig
forskning for at sikre tilstrækkelig viden om, hvordan medicinsk cannabis virker. Derfor opfordrer WMA til at intensivere
forskningen i brugen af cannabis til medicinsk behandling,
og at de enkelte lande rent lovgivningsmæssigt gør det nemmere at få adgang til at bruge cannabis til forskningsmæssige formål. Således er WMA på linje med Lægeforeningen,
som mener, at der mangler medicinsk evidens for effekt,
sikkerhed og kvalitet, når det gælder cannabis til brug for
behandling.
- Det er dybt problematisk for læger at introducere en
behandling, som man ikke er sikker på, hvordan virker. Hvis
medicinsk cannabis skal bruges til behandling, er større
viden om effekt og bivirkninger en forudsætning, siger formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.
BB/ Kilde: Lægeforeningen

Olivia Danmark afholder i begyndelsen af det nye år fire BPA temaaftener. Kurset henvender sig til både nuværende og kommende
brugere, der ønsker svar på spørgsmål og problemstillinger til en
hverdag med en BPA-ordning. Man kan vælge at tage alle moduler eller blot de/den temaaften, som har interesse, og der er intet
krav om, at man benytter eller skal benytte Olivia Danmark som
arbejdsgiver. Ved alle fire tema-aftener er det Vibeke Sørensen,
der er oplægsholder. Hun er selv bruger af BPA og tidligere aktiv i
RYKs daværende, sociale rådgivning. Temaerne for de fire aftener
er: Rekruttering af hjælpere, Praktiske ting og sager, Mit hjem, mine
regler, mit liv - din arbejdsplads samt Konflikthåndtering og den
svære samtale. De fire moduler er fordelt på følgende torsdage: den
8. og 22. februar og den 8. og 22. marts. Alle dage kl. 17.00-20.00
på Hørkær 16 i Herlev. Der bydes på en let forplejning. Yderligere
info og tilmelding på: oliviadanmark.dk eller på tlf. 88887171.
BB

Task force ordning bliver permanent
Børne- og socialminister Mai Mercado besluttede i efteråret
at gøre den såkaldte task force ordning permanent. Task
forcen hjælper kommuner med at kvalitetssikre deres sagsbehandling og gøre dem dygtigere, så de undgår fejl i deres
sagsbehandling for mennesker med handicap.
Det er den høje fejlprocent, der er i kommunernes sagsbehandling, som har fået ministeren til at reagere. Tal fra
Ankestyrelsen har vist, at der i 2016 var fejl i mere end hver
tredje af de afgørelser, borgerne klagede over. Og det vil
ministeren gøre noget ved:
- Borgerne skal have tillid til, at deres kommune træffer rigtige afgørelser, fortalte ministeren under et besøg
i Handicaporganisationernes Hus, som hun aflagde i
september.
Og det var en beslutning, der blev taget godt imod, for det
har længe været handicaporganisationers ønske, at ordningen blev permanent. Ordningen er nemlig med til at nedbringe antallet af fejl i kommunernes sagsbehandling.
Under mødet i Tåstrup fik ministeren selv en masse inputs
med sig hjem fra rundbordsdialogen med repræsentanter fra
medlemsorganisationerne i Danske Handicaporganisationer.
BB

Dæk og slanger
På Cykelpartners netbutik cykelpartner.dk forhandles dæk og slanger til
kørestole. Hvert produkt er beskrevet
med specifikationer og kvalitet, og
der er tips til anvendelse, montering
og vedligeholdelse. Ved dæk finder man desuden en guide til valg af korrekt dækstørrelse. Se mere på
cykelpartner.dk
BB
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Tabte sag mod staten om diskrimination
I oktober frifandt Østre Landsret staten i en sag om diskrimination af ældre borgere med handicap. To folkepensionister med
handicap havde sagsøgt Børne- og Socialministeriet samt
Beskæftigelsesministeriet, idet deres invaliditetsbeløb og merudgiftsydelse bortfaldt, da de fyldte 65 år. De mente, det var diskrimination og i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
og FNs Handicapkonvention, og at de derfor havde krav på godtgørelse. De havde hver krævet en erstatning på 100.000 kroner.
Landsretten fandt, at de to sagsøgere ikke havde godtgjort, at
den nuværende lovgivning indebar “et uproportionalt indgreb”
over for dem og frifandt ministerierne. Formand for Danske
Handicaporganisationer (DH), Thorkild Olesen er ærgerlig over
afgørelsen og påpeger, at merudgiftsydelsen har stor betydning
som kompensation for nogle af de udfordringer, mennesker med
handicap møder:
- Det betyder jo reelt set, at det er lovligt at diskriminere mennesker
med handicap på grund af alder.
Muskelsvindfonden anslår, at der hvert år er ca. 250 mennesker,
der kommer i samme situation, når de rammer pensionsalderen.
BB

DUOS
Den 1. november 2017 skiftede Bruger - Hjælper Formidlingen navn
til DUOS. Navneskiftet sker for at få bedre mulighed for at tydeliggøre vores grundværdi som virksomhed. Det nye navn er en sammensætning af ordene – du og os. Virksomheden ønsker med det
nye navn at signalere, at den enkelte borger er i centrum i DUOS.
Virksomheden har fortsat samme ejer, samme grundværdi og den
samme tilgang til at støtte bl.a. børn og voksne med handicap.
BB

RYKs generalforsamling 2018
Medlemmer af RYK kan allerede nu sætte kryds i kalenderen for
RYKs generalforsamling i 2018. Vært bliver Handicare, og generalforsamlingen afholdes den 2. juni i Handicares afdeling i Herning.
BB

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Lokal iværksætter nomineret til prestigefyldt pris

Et nystiftet, svensk center, Ryggmärgsskadecentrum Göteborg,
har som vision at blive nationalt ledende og internationalt
respekteret som videnscenter i forhold til mennesker med rygmarvsskade. Med ny teknologi og kommunikation som grundlag tilbydes uddannelse og støtte til den skadede og familien
samt personlige hjælpere og kommune ud fra et bredt helhedsperspektiv. Målet er at få rygmarvsskadede og personerne
omkring dem til at tilegne sig fælles viden og fælles mål for at
muliggøre størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet hos den
enkelte ud fra individuelle ønskemål og forudsætninger. For at
opnå dette kræves indsamling af data, som skal bidrage til øget
viden i fremtiden. Desuden skal relevante forskningsresultater
spredes til rygmarvsskadede samt deres familie og øvrige netværk. Det er også centrets mål at støtte de skadede til selv at
blive støttepersoner for nyskadede, pårørende og personale.
Gennem samarbejde med rygmarvsskadede og patientorganisationer, hvor den erfarende ekspertise (”empowerment”)
findes, skal livsforhold og nye muligheder udforskes og efterfølgende organiseres og hurtigere implementeres i samfundet. Det
er Göteborgs Universitet og Sahlgrenska Universitetssjukhus,
der står bag initiativet. De modtog en stor donation i marts i år
fra den svenske Stena Stiftelsen med det formål at opbygge
centeret over en femårig periode.
BB

Et par iværksættere fra Struer er blandt de nominerede til årets
IVÆKSTpris for iværksættere og vækstvirksomheder. Det er
Thomas og Rune fra virksomheden OOG Company, der er nomineret til Årets Idealist, som gives til den iværksætter, der i løbet af
det sidste år har omsat idealer til virkelighed og dermed vist, at
iværksætteri også kan være med til at gøre verden til et lidt bedre
sted. OOG Company udvikler, producerer og sælger kørestolshjulrensere under navnet Clean Wheels over hele verden. Clean
Wheels er skabt for at gøre livet lettere for kørestolsbrugere men
er også målrettet til hospitaler, klinikker, plejehjem mv.
Succesfirmaer som GoMore, Billetto, Zetland, Too Good To Go og
Tradono har tidligere kunnet kalde sig vindere af IVÆKSTprisen
– en pris, der ofte har hjulpet iværksættere med at tage springet
fra lovende til etableret virksomhed. IVÆKSTprisen er arrangeret
af erhvervsportalen IVÆKST i samarbejde med Google, PwC,
Codan og ASE. Det er repræsentanter fra topledelsen hos disse
firmaer, der udgør IVÆKSTprisens jury. IVÆKSTprisen blev første
gang uddelt i år 2008.
BB

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse
Bevica Fonden bidrager med 5 mio. kr. til en styrkelse af livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap. Midlerne
skal gå til udvikling af et Forskningscenter for Handicap og
Beskæftigelse, der forankres i et samspil mellem Aalborg
Universitet, VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter
for velfærd og VIA University College. Centret skal bidrage til at
synliggøre og analysere beskæftigelsessituationen for mennesker med handicap gennem en forståelse af, hvilke faktorer og
mekanismer, der skaber barriererne for integration på arbejdsmarkedet samt komme med bud på forbedringer. Visionen er
et centralt, dansk forsknings- og videnscenter for den fragmenterede viden om personer med handicap og arbejdsmarkedet.
BB

Støtte til børn og unge med forældre med handicap
Børn og unge under 28 år med en forældre, der er blevet rygmarvsskadet, kan søge om støtte og rådgivning gennem projektet Giv Håb. Det er Børn, Unge & Sorg, der har iværksat et
toårigt projekt med fokus på de 140.000 børn og unge, der hvert
år oplever, at deres forældre eller søskende bliver alvorligt syge,
handicappede eller dør. Støtten er gjort mulig gennem støtte fra
en række danske virksomheder og nogle af Danmarks førende
kunstnere. Børn, Unge & Sorg har rådgivninger i København,
Aarhus og Odense, hvor specialiserede psykologer støtter børn
og unge i sorg gennem individuel terapi og gruppeterapi. Også
børnenes netværk kan få råd og vejledning i, hvordan de bedst
kan hjælpe. Læs mere om tilbud og muligheder for støtte og
rådgivning på givhåb.nu.

Praksis af BPA skal undersøges
Til foråret skal Ankestyrelsen undersøge kommunernes praksis,
når det gælder sager, der berører BPA - Borgerstyret Personlig
Assistance. I RYK ser man en stigende tendens til besparelser,
der berører brugere af BPA.
- Vi er bekymret for udviklingen, og derfor glæder det os, at
Ankestyrelsen nu vil gennemgå praksis i landets kommuner, siger
RYKs formand Helle Schmidt.
Undersøgelsen forventes gennemført fra foråret og frem til
efteråret 2018. RYK! magasin vil følge op på Ankestyrelsens
undersøgelse.
BB

Regeringen dropper omstridt forslag
Efter massiv kritik fra blandt andet Dansk Handicap Forbund
dropper regeringen et omstridt forslag om at fjerne momskompensationen og dermed en betydelig støtte til foreningsdanmark.
I sit finanslovsforslag foreslog regeringen at fjerne momsrefusionen til en lang række foreninger, hvilket ville have fået store
konsekvenser for de mange foreninger i landet, herunder Dansk
Handicap Forbund (DHF). Forslaget har mødt kritik fra et samlet
civilsamfund og oppositionen, og internt i regeringen har der
også været uenighed om det stillede forslag. Også forbundets
direktør, Jens Bouet var ude og kritisere forslaget, som altså nu
er droppet. Var forslaget blevet vedtaget, ville det have betydet,
at forbundet ville miste ca. 335.000 årligt, hvilket havde fået
store konsekvenser for forbundets og specialkredsenes virke.
Derfor ser RYKs formand Helle Schmidt også med lettelse på,
at forslaget er taget af bordet.
- Momsrefusionen er med til at gøre det muligt for os som en
mindre forening at yde et væsentligt arbejde til gavn for vores
medlemmer.
BB
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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.

Ring 5240 6411
Focus on Care
Over Hadstenvej 38 · 8370 Hadsten
www.focusoncare.dk
e-mail: info@focusoncare.dk

