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Eva er vild 
med sport side 16

Forskning: Motion gør dig bedre til at leve livet
Far og datter cykler 260 kilometer 
Rygceller overrasker
Iværksættere med et handicap



Imagine the possibilities 
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Et irrigationssystem, der giver mere frihed

Hvis afføringsinkontinens eller kronisk forstoppelse er en 
udfordring i dagligdagen, kan din læge eller sygeplejerske 
anbefale rektal irrigation til afhjælpning.

Processen består i at tilføre en lille mængde vand i endetarmen  
via anus og derefter lade vandet løbe ud, hvorved tarmen tømmes.

Qufora IrriSedo Flow er et nyt rektalt irrigationssystem med 
et intuitivt og prisvindende design, der er skabt til at gøre din 
dagligdag nemmere. Med dette produkt kan du trygt og bekvemt 
gennemføre en rektal irrigation, uanset om du er på dit eget 
badeværelse eller ude i byen.

Tag kontrol over dine tarmproblemer med Qufora IrriSedo Flow.

Brug af rektal irrigation har vist sig at 
være en effektiv måde at forebygge 
afføringsinkontinens og forstoppelse.

Distribueret af
OneMed A/S
Tlf.: 86 109 109
Mail: info.dk@onemed.com 
Website: www.onemed.dk

2  RYK 04  2022



N Y  R E DA K TØ R  PÅ  RY K

 3  N y  re d a k tø r

 5  Le d e r

 6   RY K  e r  RY K ket  o p  i  d e  vo k s n e s  ræ k ke r 
–  5 0 - å r s  j u b i l æ u m

 8   L a n d s fo r m a n d e n s  t a l e  t i l  5 0 - å r s  j u b i l æ u m

1 0  Vox  Po p  –  H va d  b r u g e r  m e d l e m m e r n e  RY K  t i l ?

1 1  T i p s  o g  Tr i c k s

1 2  Te m a :  M ot i o n  g ø r  d i g  b e d re  t i l  at  l eve  l i vet

1 4   Tu r  t i l  C l u b  L a  S a nt a  væ k ke r  l y s te n  t i l  s p o r t

1 5  A n d e r s  v i l  i n s p i re re  a n d re

1 6  V i l d  m e d  s p o r t

1 8  B e d re  m u l i g h e d  fo r  at  c y k l e 

1 9  N at u re n  s ka l  væ re  fo r  a l l e 

2 0  Fa r  o g  d at te r  c y k l e r  2 6 0  k i l o m ete r

2 2  Fo r s k n i n g :  Ryg ce l l e r  ove r ra s ke r 

2 5   Te m a :  I n d s at s  s ka l  g ø re  d et  n e m m e re  at 
ko m m e  i  j o b

27   E t  h a n d i c a p  m å  i k ke  h i n d re  i væ r k s æ t te r - 
d rø m m e n

2 8   I væ r k s æ t te r  - b o otc a m p  b r i n g e r  d e l t a g e r n e s 
u n i k ke  ev n e r  i  s p i l

3 0  J a co b s  h a n d i c a p  e r  e n  s t y r ke  i  h a n s  v i r k s o m h e d

3 3   N y  b rev ka s s e ;  S p ø rg  a d vo kate n

3 4   M e nto r  –  e n  l i l l e  o rd n i n g ,  d e r  g ø r  e n  s to r 
fo r s ke l

3 6  N y t  f ra  H o r n b æ k  o g  VC R
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I sidste nummer af RYK sagde Birgitte Bjørkman 
farvel og tak for mange gode år som redaktør af 
RYK. Skriveblokken er skiftet ud med tid og frihed 
til at dyrke kultur og foreningsliv. Nu har jeg over-
taget blok og pen – og det er ikke uden ærefrygt. 
Birgitte har skabt et fantastisk magasin, som er 
blevet læst med stor interesse af alle os medlem-
mer af RYK.

Jeg vil gerne sige tak til Birgitte for at have ført ma-
gasinet herhen, hvor det er i dag, og jeg skal gøre 
mit bedste for at føre det videre i samme gode ånd. 
Alt nyt kræver dog øvelse, og jeg håber, at I vil have 
tålmodighed og hjælpe mig godt i gang. Derfor hø-
rer jeg gerne fra jer med ris, ros og ønsker.

Mit navn er Mariann Espensen. Jeg er 52 år og bor 
til daglig i Silkeborg med min mand og vores to døt-
re. Jeg er uddannet journalist og har tidligere arbej-
det med klassisk avisjournalistik, kommunikation 

og magasinskrivning. Mit hjerte brænder for sidst-
nævnte, og derfor glæder jeg mig meget til at kom-
me rigtigt i gang med RYK.

Jeg har selv en rygmarvsskade i form af rygmarvs-
brok, så jeg kender lidt til, hvad det vil sige at have 
et bevægelseshandicap. Dog er jeg gående og har 
været det hele mit liv, men som voksen har jeg 
blandt andet fået en dropfod, som indtil videre kan 
kontrolleres ved hjælp af en skinne.

Mit handicap – om end det ikke er så indgribende – 
er med til, at jeg har en naturlig interesse for, hvor-
dan mennesker med nedsat bevægelighed kan få 
det bedste liv på lige fod med andre. Vi skal forlan-
ge et samfund, der er fuldt tilgængeligt, så alle kan 
deltage i alt det, der gør et liv godt og indholdsrigt.

Derudover er jeg også optaget af ny teknologi, 
forskning og hjælpemidler, som kan bidrage til en 

bedre hverdag – og af hvordan mental sundhed og 
fysisk aktivitet kan fremme livskvaliteten. Det hele 
handler om at se fremad og få det bedste ud af de 
kort, man nu engang har fået på hånden.

Jeg håber, at jeg kan skabe et magasin, der også 
fremover vil være til inspiration og glæde både for 
dig, der har en skade og for dine pårørende. 
Fagpersoner og andet godtfolk må selvfølgelig 
også gerne kigge med.

Send endelig gode idéer, tips og feedback til mig 
på redaktion@ryk.dk eller 
ring på 92 15 52 48.

God læselyst og rigtig 
glædelig jul.

Mariann 
redaktør
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Enkel irrigation, der passer ind i din hverdag 

Qufora® er et registreret varemærke tilhørende Qufora A/S. ©11/2022.  
Alle rettigheder forbeholdes Qufora A/S, 3450 Allerød, Danmark.

Genvind kontrollen over din tarm

Hvis du døjer med tarmproblemer som afføringsinkontinens eller 
følelsen af aldrig at kunne blive helt tømt, så ved du også, hvor 
stor en indflydelse det kan have på dit liv.

Den nye Qufora IrriSedo MiniGo er et enkelt irrigationsprodukt 
specielt udviklet til af afhjælpe netop de problemer. Blot en lille 
mængde vand vil ofte være nok til at afhjælpe et stort problem. 
Jævnlig brug af rektal irrigation har vist sig at have en effektiv
effekt på afføringsinkontinens og forstoppelse. 

Kontakt din læge eller sygeplejerske og find ud af om 
Qufora IrriSedo MiniGo er en løsning for dig.

	´ Nem at fylde

	´ Ergonomisk blød pumpe 

	´ Diskret “ikke-medicinsk” design

Distribueret af
OneMed A/S
Tlf.: 86 109 109
Mail: info.dk@onemed.com 
Website: www.onemed.dk
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Gaver! I skrivende stund er folketingsvalget 
netop overstået. Demokratiet har fordelt 
mandaterne og nye som gamle politikere 
indtager deres stole på Christiansborg. 
Handicap området har gennem rigtig lang tid 
været under hårdt pres men har desværre ikke 
været et emne i valgkampen. Det har været 
horribelt at lægge både øre og øjne til hjerte-
skærende fortællinger fra det virkelige liv, hvor 
rykkere og andre har kæmpet en ulige kamp for 
en tilværelse på lige fod med andre borgere i 
dette land.

Presset kommer til dels fra kommunerne, hvis 
økonomiske rammer har været så stramme, at 
vi har set ganske urimelige afgørelser, men i 
sidste ende er det et politisk valg i folketinget, 
der afgør, om handicapområdet bliver 
prioriteret.

Sammen med andre handicaporganisationer 
har RYK sat fokus på vores udfordringer og 
været til flere debatmøder i valgkampen, hvor 
vi har italesat de problematikker, som vi møder. 
Der har blandt andet været talt retssikkerhed, 
BPA-ordning, §100, job/flexjob, selvbestem-
melse, retningslinjer og hjælpemidler.

Tilgangen til vores input fra deltagende partier 
var generel positiv, så nu håber jeg, at handi-
capområdet bliver belønnet med ”gaver” i form 
af en ansvarsfuld politik på tværs af partierne. 
Partier, der ser værdien af en humanistisk, 
inkluderende og ordentlig handicappolitik. 
Erfaringen siger mig dog, at forventningens 
glæde er den største, og jeg frygter, at indhol-
det ikke vil svare til vores forhåbninger. Det 
hjælper ikke med en pæn indpakning, hvis der 
ikke er noget indeni.

Når det er sagt, vil RYK også i fremtiden være 
en lille terrier på de bonede gulve og være 
talerør for mennesker med rygmarvsskade. Vi 
vil kæmpe sammen med andre organisationer 
for at få handicappolitikken sat på dagsordenen 
og for at få indflydelse. Vi rækker hånden ud, 
for vi ved, hvor skoen trykker, selv om vi ikke 
altid kan mærke det.

Juletiden er også tid til refleksion. Vi vil alle 
gerne have forandringer men ikke ændringer. 

Det er altid svært, når nye ting eller arbejds-
gange skal indføres. Det er lidt, som når man 
laver popcorn. Man putter kornene i gryden og 
venter på, at de første popper – nogle er hurti-
gere end andre, og nogle popper bare ikke.

Året, der er gået, har været fyldt til randen med 
alt fra forandringer, jubilæumsarrangementer 
og temadage til lanceringen af nyt logo, hjem-
meside, videoer og ny redaktør. En generalfor-
samling, hvor engagerede deltagere fik sat ord 
på ting, der skulle siges, og en ny bestyrelse så 
dagens lys.

Vi har taget afsked med vores redaktør, Birgitte 
Bjørkman, der i mere end 30 år med stor succes 
har stået i spidsen for vores magasin. Vi åbnede 
en ny dør, hvor Mariann Espensen trådte ind 
som ny redaktør, og et nyt og givende samar-
bejde så dagens lys. Læs mere om Mariann inde 
i magasinet.

Jeg ved, at det for nogen har været svært med 
nogle af de ting, der er sket i RYK i år. For nogen 
tager det længere tid at vænne sig til nye tiltag, 
hvilket vi i bestyrelsen er opmærksomme på. 
Vores forskelligheder er det, der gør os unikke, 
og det er i forskelligheden, vi udvikler os.

Nye vinde vajer – i det kommende år bliver 
Hornbæk flyttet til Rigshospitalet i Glostrup. 
Det bliver markant anderledes, men ved fælles 
indsats og en positiv tilgang er jeg overbevist 
om, at det bliver en god løsning.

Tusind tak til alle der på en eller anden måde 
har støttet og bidraget til RYK i det forgangne 
år. En stor tak til de fonde og sponsorer, der har 
ydet økonomisk bistand, så vi har kunnet lave 
alle vores arrangementer.

En særlig tak til tillidsvalgte og ildsjæle for jeres 
store og frivillige virke. En lige så stor tak til 
jeres familier, som I har taget tid fra for at gøre 
en forskel i vores RYK familie.

Glædelig jul og 
rigtig godt nytår.

Helle Schmidt 
formand

LEDER | Gaver
Julen står for døren, og snart vil sneen dale 
ned, duften af julebag vil fylde vores stuer og 
børnene sende lange blikke mod det pyntede 
juletræ og de flotte gaver

Magasinet udgives af RYK 
– Rygmarvsskadede i Danmark. 
RYK kan læses på ryk.dk/magasin. 
De enkelte artikler findes også i et 
artikelarkiv på ryk.dk.

RYK er den  landsdækkende interesse  - 
orga ni sation af og for de ca. 6.000 
mennesker med rygmarvsskader i 
Danmark. RYK er en special kreds i 
Dansk Han dicap Forbund. RYK udgiver 
medlemsbladet RYK!, hånd bøger, pjecer, 
afholder seminarer og arbejder bl.a. for 
at forbedre behandlingstilbuddene for 
mennesker med en ryg marvs  skade. 
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50 Å R S  J U B I L Æ U M

Tekst: Mariann Espensen 
Foto: Trine Brandt Ryhede og 
Mariann Espensen

50 år er ingen alder, når bare man 
sørger for at holde sig i gang 
og have fingeren på pulsen, og 

kan vi ikke godt – i al beskedenhed – sige, at 
RYK kan sætte tjek ved disse kriterier?

Selvom man stadig er en vårhare som 
50-årig, så har man også en god portion 
erfaring med sig i bagagen. Det er både 
oplevelser, vi kan se tilbage på – og oplevel-
ser, vi stadig har til gode, at RYK har fejret i 
løbet af efteråret med en række jubilæum-
sarrangementer for sine medlemmer over 
hele landet.

Med Coloplast som sponsor inviterede 
RYK til lagkage, tapas og musik i henholds-
vis Vildbjerg, Vingsted og Høje Tåstrup. 
Sidstnævnte arrangement fandt sted i 
Handicaporganisationernes Hus, og her 
var RYKs partnere, frivillige og medlem-
mer budt ind til fejring. I løbet af dagen og 
aftenen kiggede op mod 100 mennesker 
forbi til dejlig mad, god musik og inspire-
rende taler.

Vi er RYKket op i de 
voksnes rækker
Balloner og lagkage skal der til, når man fejrer fødselsdag, og når fødselaren ovenikøbet 
runder det skarpeste hjørne og bliver voksen, ja så må man godt skylle lagkagen ned med 
bobler. Det gjorde de mange gratulanter til RYKs 50-års jubilæumsfester i både Jylland og 
på Sjælland da også – og endda i takt til live musik

at samle folk om sjove aktiviteter som Uge 
30 og Smuk Fest – og til at skabe opmærk-
somhed på det sundhedspolitiske plan. Du 
kan læse hele Susanne tales på næste side 
i bladet.

Janus Tarp, som er formand for 
UlykkesPatientForeningen, overtog mi-
krofonen og ønskede RYK tillykke med 

Eftermiddagen i Taastrup var hoved-
sageligt tilrettelagt for de involverede 
bag RYK, og det var også her, de fleste 
taler blev holdt. Formand for RYKs be-
styrelse, Helle Schmidt tog os blandt 
andet med tilbage i historien og gav os et 
indblik i, hvordan RYK, som dengang hed 
Paraplegikerkredsen, blev dannet. Hun 
talte også om, hvor vigtigt fællesskabet er 
for trivsel og sundhed – faktisk så vigtigt, 
at fællesskab kommer før motion og sund 
kost i forhold til at leve et langt og godt liv.

Derefter holdt landsformand for Dansk 
Handicap Forbund, Susanne Olsen en tale 
om RYKs evne til at ramme bredt og hjælpe 
mennesker med meget forskellige behov, 
og til at være den støtte, som det etable-
rede behandlersystem ikke kan være på 
samme måde – bl.a. gennem mentorord-
ningen. Hun påpegede også RYKs evne til 
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jubilæet. De to foreninger deler mange af 
medlemmerne med hinanden og arbejder 
med samme målsætninger. Derfor ønsker 
Janus, at det gode samarbejde fortsætter 
og endda bliver endnu tættere i fremtiden, 
for som han siger; ”sammen kan vi mere”.

Det motto kunne næste taler i ræk-
ken – tidligere overlæge på Hornbæk, 
Fin Biering-Sørensen, tilslutte sig. Han 
roste RYK for et tæt og godt samarbejde 
med Hornbæk. Det gælder både i forhold 

til mentorordningen for nyskadede og i 
forhold til at komme på rette spor hos de 
officielle myndigheder. Derudover hjælper 
RYK også med forskellige forsknings-
projekter, hvilket er vigtigt for at sikre 
konstant udvikling af behandlinger, der 
kan øge livskvaliteten for mennesker med 
rygmarvsskader.

”Livet Går Videre” er titlen på en bog, 
som Jurist Pia Justesen er i fuld gang med 
at skrive. Hun indtog talerstolen og fortalte 
om bogen, som kommer til at indeholde 
personlige livshistorier fra en lang række 
mennesker med rygmarvsskade. Målet 
er at kunne vise udviklingen gennem de 
sidste 50 år og forhåbentlig være med til 
at sætte kursen for de næste 50 år. Bogen 

henvender sig både til nye og ældre ryg-
marvsskadede og deres pårørende samt 
fagpersoner.

De inspirerende taler blev godt krydret 
med god musik fra The Spinal Countdown, 
som spillede alle de gode, gamle melo-
dier, man ikke kunne lade være med at 
synge med på. Efter aftenens middag med 
tapas sørgede bandet for at skrue op, så 
feststemningen kom i top, mens kaffe og 
lagkage blev indtaget i rigelige mængder.

Mon ikke den 50-årige fødselar følte sig 
fejret med manér og sendt godt på vej mod 
det næste halve århundrede?
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Landsformand Susanne Olsens tale 
til RYKs 50 års jubilæumsreception
Da jeg skulle forberede talen til RYKs 
50-års jubilæum, satte det mange tan-
ker i gang om begivenheder, som har 
haft stor betydning for udviklingen af 
handicapbevægelsen. Jeg tog en lille 
rejse tilbage i tiden – men også rundt i 
de seneste år.

Det første, der skete, var, at jeg kom 
til at smile, for jeg havde netop mod-
taget RYKs beretning til forbundets 
kongresmappe, og den var som altid et 
rigtig godt billede på, hvem RYK er, og 
hvad I står for. Det var en stor mund-
fuld, som man kun kan blive forpustet 
af at læse, og samtidig er det bare et 
virkelig godt indblik i, hvad RYK står 
for.

Jeg modtog en beretning på – og hold 
nu fast – ikke mindre end 18 sider! 
18 sider spækket med utallige akti-
viteter, begivenheder og initiativer, 
som viser, hvor ultraaktive I er. Der 
er tale om konkrete arrangementer, 
som hjælper nyskadede videre, det er 
sundhedspolitik, hvor I sidder i vigtige 
arbejdsgrupper, det er alliancer med 
både andre, eksterne samarbejds-
partnere og sponsorer samt et stærkt 
medlemsmagasin. Alt sammen er med 
til at vise, at I arbejder dynamisk og i 
tæt sync med den tid og det samfund, 
I er en del af.

I er et godt billede på den måde, vi, 
i Dansk Handicap Forbund, arbejder 
på – nemlig at vi er flere enheder, som 
hver især er stærke på forskellige 
felter. Og samtidig står vi sammen i en 
stærk bevægelse, som sætter handi-
capsagen på dagsordenen og skaber 
konkrete forandringer for mennesker.

Jeg har kendt RYK i 41 år og fulgt jeres 
mange indsatser på nærmeste hold. 
Når man skal skrive en jubilæumstale, 
er det altid en god anledning til at 
tænke nærmere over de store linjer. 
Hvem er I, og hvad står I for?

Siden stiftelsen i 1972 er der sket en 
enorm udvikling – ikke mindst i forhold 
til, hvad en rygmarvsskade egentlig 
er? Jeres målgruppe er med årene ud-
videt til at omfatte en bred gruppe af 
mennesker. Den spænder lige fra den 
gående med en mindre skade, som har 
brug for ganghjælpemidler, til de af 
jeres medlemmer, som har meget om-
fattende skader og har brug for hjælp 
til alle dagligdagens funktioner.

Årsagerne til rygmarvsskader er også 
mange. Ofte fremhæves ulykken, men 

det er også skader efter behandlinger 
eller, som i mit eget tilfælde, fødsels-
skader. De mange typer af rygmarvs-
skader gør opgaven kompleks og 
skaber nogle dilemmaer, fordi mange 
i jeres målgruppe er påvirket af deres 
funktionsnedsættelser på meget 
forskellige måder, og har dermed 
meget forskellige behov og interesser 
i relation til specialkredsen. Det gør, 
at I skal kunne rumme bredden, og det 
gør I rigtig godt. Jeg følger med stor 
interesse jeres evne til at rumme bred-
den ved at skabe en fælles retning, 
som rummer forskelligheden og har et 
klart sigte.

Når jeg tænker på RYK, så er der et 
billede, der står meget stærkt for mig. 
Det er billedet af en specialkreds, som 
gør en livsforandrende forskel for 
mennesker, som pludselig rammes af 
funktionsnedsættelser. Som nyskadet 
står man midt i en alvorlig krise, som 
for mange betyder, at det er helt umu-
ligt at komme videre og finde mening 
med tilværelsen.

Et behandlingssystem har en vis ræk-
kevidde. Systemet kan behandle og 
understøtte, men der er en meget klar 
grænse. Fagpersonen vil aldrig 100 % 
kunne sætte sig ind i den nyskadedes 
sted og forstå, hvad der er på spil, 
ligesom fagpersonen heller aldrig vil 
kunne give den nyskadede det skub, 
som kan være afgørende for, om man 
genvinder troen på sit nye liv. Det er 
en svær balancegang, som ikke er nem 
at sætte på formel, men som I mestrer 
til fulde.

Et godt eksempel på dette er jeres 
deltagelse i Smukfest, hvor I, i samar-
bejde med Rygmarvsbrokforeningen, 
har faciliteter for mennesker med 
handicap, og her kan nyskadede se, at 
man faktisk godt kan tage på festival 
og få en fed oplevelse – også selvom 
man har fået en rygmarvsskade. På 
den måde viser I vejen i praksis, og de 
berørte kommer til at føle og opdage 
mulighederne på egen krop. Man 
opdager, at man ikke er alene, og at 
andre har betrådt den samme vej, 
som man selv står for at skulle ud ad. 
På den måde opbygges langsomt en 
bevidsthed og tro på, at der er en vej 
til et nyt liv, hvor man i princippet kan 
det hele – bare på en anden måde.

Det samme gælder jeres årlige 
uge 30-sommerkurser på Egmont 
Højskolen, hvor mange rygmarvsska-
dede har genvundet livsmodet og hen-
tet praktisk viden om, hvordan man 

skal komme videre. Her bliver der dan-
net venskaber for livet – venskaber, 
som er værdifulde i forhold til at dele 
erfaringer og nogen at kunne støtte 
sig til, når livet bliver udfordrende.

Det samme gør sig også gældende, 
når jeres mentorer går ud til de 
nyskadede og giver dem helt konkret 
sparring på deres situation og vejen 
videre. Denne måde at matche men-
nesker i samme livssituation er et 
klasse-eksempel på en såkaldt peer 
to peer-tilgang, som udgør et meget 
værdifuldt supplement til det, som 
det etablerede behandlersystem kan.

Peer to peer-støtte er et af civilsam-
fundets vigtigste virkemidler, som har 
afgørende betydning for mennesker 
og herigennem sammenhængskraf-
ten i samfundet. At I også formår at 
sætte den viden, I skaber, i spil i for-
hold til det sundhedspolitiske, og at I 
er dygtige til at skabe opmærksomhed 
om jeres sag, er et ekstra lag, som 
viser, at I er en vigtig spiller i arbejdet 
med at skabe forandringer for mål-
gruppen. Jeres arbejde har i min optik 
et meget klart sigte, og det, tror jeg, er 
også årsagen til, at I opfattes som en 
attraktiv, seriøs og hårdt arbejdende 
samarbejdspartner for både fagfolk, 
organisationer og sponsorer.

Lad os for en stund skubbe beskeden-
heden til side og være stolte af det, 
vi har opnået. Og mens vi dvæler ved 
de mange resultater, så bør vi kigge 
på udviklingen i samfundet omkring 
os – en udvikling, hvor vi oplever et 
enormt pres på det kompensatoriske 
fundament, vi står på. Et fundament, 
som er afgørende for, at man har en 
reel mulighed for at leve det liv, som I, 
i RYK, er med til at vise jeres medlem-
mer. Derfor er der mere end nogen-
sinde behov for stærke fællesskaber, 
som det, vi har sammen, hvor vi 
udgør et stort netværk af mennesker 
med handicap – kombineret med en 
specialkreds som RYK, der er specia-
liseret i nicher, som kræver særlig 
viden. Denne vekselvirkning mellem 
det store vi og det lille vi, tror jeg, er 
vejen frem, når vi i årene fremover vil 
kæmpe for et liv med lige muligheder.

På vegne af Dansk Handicap Forbund 
vil jeg ønske RYK et stort tillykke med 
50 års jubilæet!

Susanne Olsen 
landsformand
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My Lagooni
gives me freedom

Review
Ed: “Fantastic shower chairs (own design, 
the owner is in a wheelchair) that can be 
completely adapted to the person with a
disability. Highly recommended!”

Lagooni BV specializes in custom-made shower-
toiletwheelchairs for adults and children, 
for at home and travelling...
Lagooni stands for design, quality, usability, 
but also sustainability is an important factor.

More information?
Get in touch with Lagooni BV
+31174-281551, info@lagooni.com
or visit our website www.lagooni.com
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MAGNUS ERIKSEN, 
28 ÅR, KØBENHAVN

For cirka seks år siden brækkede 
Magnus lænden i en skiulykke 
i Frankrig. Efter behandling på 
Rigshospitalet var han indlagt på 
Hornbæk i et halvt år. Det var her, 
han blev introduceret til RYK gennem 
diverse foredrag og deres mentorordning.

– Det gav mig helt utroligt meget at kunne sparre med de mere 
erfarne skadede. De kunne jo på en meget troværdig måde vise 
mig, hvordan livet er som kørestolsbruger – en viden, fagper-
sonalet ikke kan vise på samme måde, siger han og fortsætter: 
– Derfor har jeg også selv været mentor de sidste fire år, og det 
er fedt at kunne bidrage med svar på nogle af de spørgsmål, 
man har som nyskadet.

I dag er Magnus nyuddannet ergoterapeut og kan også bryste 
sig af at være ambassadør for firmaet Wolturnus, der produce-
rer kørestole og andre hjælpemidler.

BIRGITTE HANSON, 
55 ÅR, HERLEV

I år er det seks år siden, at Birgitte 
og hendes mand kørte galt på 
motorcykel. Birgitte sad bagpå og 
slap med livet i behold, mens det 
samme desværre ikke var tilfældet 
for hendes mand.

Allerede på Rigshospitalet sørgede personalet for at kontakte 
RYKs mentorordning, og hurtigt kom Cathrine Guldberg til, som 
blev Birgittes mentor og stadig er det den dag i dag. Der gik dog 
halvandet år, før Birgitte meldte sig ind i RYK.

– Jeg kunne ganske enkelt ikke acceptere, at jeg nu var en af 
”dem” – en af de rygmarvsskadede. Det tog mig virkelig lang 
tid at komme til erkendelsen af, at jeg havde brug for hjælp og 
netværk, fortæller hun og fortsætter:

– Jeg har fundet nogle personer i RYK, som jeg kan snakke med 
om alt lige fra sundhed og seksualitet til selvværd og psyke. De 
ved præcist, hvordan jeg har det, og det er guld værd. Det bety-
der også meget for min familie, at de ved, at der er nogen, der 
passer på mig og støtter mig. Det har givet dem en form for ro.

Birgitte arbejder som pædagogmedhjælper, ligesom hun 
gjorde før ulykken, og i fritiden er hun med til flere og flere af 
RYKs arrangementer som generalforsamling, jubilæumsarran-
gementer og Uge 30.

KIRSTEN ROLFSAGER, 
61 ÅR, DRONNINGMØLLE

Kirsten kom i kørestol i 2002 efter 
et liv med leddegigt. Hun har væ-
ret medlem af RYK i mange år, og 
har mest brugt foreningen profes-
sionelt i forbindelse med sit job som 
psykolog i Hornbæk.

– Det har været fantastisk at samarbejde med RYK, for de har 
fokus på det hele menneske – det fysiske, det psykiske og det 
sociale, og det er meget inspirerende, siger hun og uddyber:

– RYK har en dyb viden inden for rygmarvsskade, og de er gode 
til også at være aktive på det socialpolitiske plan.

Kirsten har deltaget i Uge 30 – RYKs højskoleuge på 
Egmonthøjskolen i Odder som repræsentant for Hornbæk, og 
hun kunne sagtens finde på at melde sig til igen.

KLAUS FISCHER, 
60 ÅR, GLOSTRUP

I 2010 var Klaus ude på sin 
mountainbike som så ofte før, 
men denne dag gik det galt. Han 
styrtede midt i skoven og måtte 
vente på hjælp i en halv time, inden 
han, i kritisk tilstand, blev bragt ind på 
Rigshospitalet. Her lå han i flere måneder 
og fik den ene komplikation efter den anden. Det tog lang tid, 
før han var så rask, at han kunne melde sig ind i RYK og benytte 
sig af foreningen.

– Jeg bruger RYK til forskellige ting – fx deltager jeg i foredrag, 
og så har jeg været med på Uge 30 hele tre gange, og det er jeg 
vild med, siger han og fortsætter:

– Jeg vil ikke sige, at jeg har fået et fast netværk, men 
jeg kender en masse, som jeg taler med til de forskellige 
arrangementer.

Klaus arbejder som mentor i Hornbæk og på RespirationsCenter 
Glostrup, og hans bedste råd til nyskadede er at benytte sig af 
mentorordningen, for, som han siger:

– Der er jo ingen grund til selv at skulle opfinde noget, som 
allerede findes og kan læres af andre, der har været igennem 
noget lignende.

Hvordan bruger vi RYK?
Vi har spurgt fire af deltagerne til RYKs jubilæumsarrangement i Høje Taastrup om, hvad RYK har betydet for dem.
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Hold varmen...

Stoletæppe med varme
Trådløst infrarødt varmetæppe med to 
varmeelementer til ryg- og sædeopvarmning. 
Timevis med varme, takket være det kraftige 
indbyggede batteri. Maximum 42 °C. Dette 
elektriske varmetæppe forvandler enhver 
stol til en varmesensation.

Set hos STOOV. fra 1080,-

Varme futter
Få aldrig kolde fødder igen med disse 
genopvarmelige Hot Feet Deluxe 
Mikroovnsfutter. Varm dem i mikrobøl-
geovnen i 2 minutter, og dine fødder 
vil forblive varme i timevis. De har også 
en dejlig lavendelduft, så dine fødder 
vil altid dufte dejligt. Du kan stramme 
futterne, så varmen ikke slipper ud.
• Fyldt med hørfrø
• Ikke egnet til vaskemaskinen
• Lavendel duft
• Materiale: Fleece
• Én størrelse passer til alle (One 

Size)

Set hos Hverdag.dk til 140,-

Slumretæppe med ærmer
Hyggetæppe med ærmer der holder kroppen varm i 
en kold tid. Det super praktiske hyggetæppe er lavet, 
så det også dækker overkroppen og halsen og giver 
de bedste betingelser for at holde varmen, mens 
du læser, strikker eller ser film på Ipad’en. Foran på 
fleecetæppet sidder en stor lomme, hvor du kan 
lægge mobilen, fjernbetjeningen, lommetørklæderne 
og andre småting, som du gerne vil have indenfor 
rækkevidde.

Set hos Dealshoppen.dk til 149,-

Eco Polar 
Lapeer 
Pilothue
Dejlig varm og trendy hue, der 
passer både mænd og kvinder.
Materiale: 100% nylon
Pelsbeslag: 100% akryl
Foring: 100% polyester

Fås i tre farver hos Hattebutikken til 259,-

Kirsebærstenspude
Denne pude er velegnet til varmebehandling, da den 
er fyldt med kirsebærsten, som kan varmes op i en 
mikrobølgeovn eller en almindelig ovn. For at forhindre 
forbrændinger kan der lægges en klud mellem hud og 
puden. Puden er sort og måler 25 x 30 cm.

Set hos Seniorshop til 100,-
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T E M A : B E VÆ G E L S E

Tekst: Mariann Espensen

Personer med et handicap bliver 
bedre til at indgå i sociale og sam-
fundsmæssige sammenhænge, hvis 

de dyrker idræt. Det påviser Anne-Merete 
Kissow i sit ph.d.-projekt, ”Idræt, handicap 
og social deltagelse”. En af forklaringerne 
er, at man gennem motion ofte opnår en 
følelse af, at man kan noget – at man er et 
aktivt menneske og en del af samfundet. 
De følelser tager man med ud i andre sam-
menhænge og får på den måde mere mod 
på livet.

– Idræt kan give en følelse af at være 
”på hold med sin krop” og at være kompe-
tent og fri. Disse oplevelser er vigtige led i 
at mestre dagliglivets udfordringer med et 
handicap, forklarer Anne-Merete Kissow.

Fællesskab er drivkraften
Desværre viser tal fra ”Danmark i 
Bevægelse” – en stor dansk undersø-
gelse fra 2020 – at personer med en 
fysisk funktionsnedsættelse er markant 
mindre aktive i idrætsforeninger, fitness-
centre, til firmaidræt og ved selvorgani-
seret idræt end personer uden en fysisk 
funktionsnedsættelse.

Knap halvdelen af personer med en 
fysisk funktionsnedsættelse føler sig i høj 
grad hæmmede af deres handicap i forhold 
til at dyrke motion. Andre barrierer for at 
dyrke motion er ”dårlig form”, ”skader”, 
”bekymring for skader” eller mangel på de 
nødvendige færdigheder i forhold til den 
pågældende sport.

Motion gør dig bedre 
til at leve livet
Når du dyrker motion, bliver du bedre til at få venner, holde hus og finde et job. Kort sagt – du får 
kræfter og mod til at leve det bedst mulige liv med det handicap, som du måtte have. Det er en af 
konklusionerne på en ph.d.-afhandling, som forsker Anne-Merete Kissow står bag 

Det er disse barrierer, Anne-Merete Kissow 
har undersøgt, og konklusionen er klar; der 
skal motivation til, og denne motivation 
drives i høj grad af lysten til fællesskab.

– Det er fuldstændig afgørende, at man 
føler sig velkommen der, hvor man træner, 
og at man ikke er alene. Ofte foregår fx 
genoptræning en til en, men forskningen 
viser, at man får langt mere ud af at træne 
sammen med andre, siger hun og uddyber:

– Dermed være ikke sagt, at man kan 
undvære genoptræningen. Det kan man 
selvfølgelig ikke. Min pointe er, at man skal 
gøre mere ud af at facilitere aktivitetsmu-
lighederne, når man er færdig med sin gen-
optræning og skal i gang med en hverdag 
ude i lokalområderne.

Det er et fælles 
ansvar, at alle mennesker 

i Danmark – handicap 
eller ej – kan gå til den 

sport, de gerne vil.

Idræt for bevægelseshæmmede er 
et fælles ansvar
Ifølge forskeren er det ikke kun den ramtes 
eget ansvar at komme i gang med at træne. 
Som samfundet er indrettet i Danmark i 
dag, er det langt fra alle sportssteder, der 
er gearede til at modtage personer med 
et bevægelseshandicap. Det gælder både 
omgivelser og uddannelse af trænere, og 
det er her, vi må sætte ind, mener hun:

– Der bør afsættes flere ressourcer til at 
uddanne trænere og frivillige i foreningsliv 
og centre, så de er klædt på til at modtage 

Motion gør
dig bedre.

Anne-Merete Kissows forskning har påvist, at motion giver større livskvalitet
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mennesker med forskellige behov. I Norge 
har de fx fra centralt hold pålagt de-
res nationale Idrætsforbund (Norges 
Idrettsforbund) og deres olympiske komite, 
at de i hver afdeling – eksempelvis sejl-
sport, badminton og basketball – skal have 
en underafdeling for personer med funkti-
onsnedsættelser. Det er simpelthen et krav 
for at kunne få støtte fra staten, forklarer 
hun og fortsætter:

– Jeg siger ikke, at det nødvendigvis 

er det samme, vi skal gøre her i Danmark, 
men vi kan jo lade os inspirere og begynde 
at tænke tilgængelighed og uddannelse af 
instruktører ind generelt i vores foreninger, 
så man kan træne i lokalområdet. Det er et 
fælles ansvar, at alle mennesker i Danmark 
– handicap eller ej – kan gå til den sport, de 
gerne vil.

Fordomme og nedbrydelse af dem
Anne-Merete Kissow er klar over, at der 
er andre faktorer, som gør det svært for 
personer med et handicap at komme ud 
ad døren og ned i idrætscentret. En af de 
største barrierer er, at man føler sig udstil-
let – at man bliver kigget på og bedømt:

– I og med at mange med et handicap har 
en tendens til at blive hjemme, så møder 
omverdenen ikke mange i kørestol eller 
med et ganghjælpemiddel. Mange uden 
et handicap har måske berøringsangst og 
fordomme overfor personer med et bevæ-
gelseshandicap, og det kan man selvfølge-
lig mærke. Men disse følelser kan man kun 
komme til livs ved at møde hinanden og 
foretage aktiviteter sammen, siger hun og 
fortsætter:

– Et godt eksempel er ”Team Tvilling”, 
som er en forening, der sammensætter 
almindelige motionister med folk, der ikke 
selv kan løbe. Motionisterne løber med 
en særlig løbevogn, hvor den bevægel-
sesudfordrede sidder og kan følge med i 
løberuten fra første parket. Der bliver dan-
net nye venskaber på kryds og tværs, og 
samhørigheden udvikler både handiatleter 
og løbere.

Man får langt mere 
ud af at træne sammen 

med andre.

I Team Tvillings konceptbeskrivelse står 
der bl.a., at handiatleterne får følelsen af 
at være en del af noget og kan skabe en ny 
identitet, hvor fokus ikke er på ens handi-
cap – men på løbet og konkurrencen.

Løberne oplever den samme samhørig-
hed. De møder handiatleterne i et naturligt 

rum som ligeværdige parter, hvilket med-
virker til, at berøringsangsten og følel-
sen af akavethed i mødet kan forsvinde. 
Løberne får dermed en bedre forståelse 
for personer med handicap, hvilket skaber 
grobund for fællesskabet.

– Det her er et godt eksempel på, at 
man sagtens kan dyrke idræt sammen – 
handicap eller ej – og få en stor gevinst 
ud af det. Jeg drømmer om, at konceptet 
kan brede sig til andre former for idræt, så 
endnu flere kan komme ud og blive en del 
af et fællesskab og føle sig som et frit og 
aktivt menneske, der kan mestre tilværel-
sen med de kort, man nu engang har fået 
på hånden, siger Anne-Merete Kissow og 
slutter af med en lille livsanskuelse:

– Man er ikke blot underkastet sine 
livsbetingelser – man er også medskaber 
af dem.

Idræt kan give en 
følelse af at være ”på hold 
med sin krop” og at være 

kompetent og fri.

ANNE-MERETE KISSOW

Anne-Merete Kissow er ph.d., cand.
pæd., fysioterapeut og exam scient.
idræt.

Hun har også bidraget til et forprojekt, 
som ligger til grund for undersøgelsen 
”Når Bevægelse Bevæger”, der netop 
nu er i sit afsluttende stadie.
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T E M A : B E VÆ G E L S E

Tekst: Mariann Espensen

Et handicap er ingen forhindring for 
at dyrke sport. Det er filosofien bag 
initiativet, som Parasport Danmark 

står bag, og som hvert år sender en flok 
mennesker med funktionsnedsættelser 
ned i varmen for at afprøve forskellige 
idrætsgrene. Alt sammen med det formål 
at få flere til at elske en god omgang træ-
ning og sved på panden. En passion, der 
gerne skulle række langt ud over opholdet 
på Lanzarote og ind i hverdagen hjemme i 
Danmark.

Sportslejren er blevet til med mid-
ler fra personlige legater oprettet af 
Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica 
Fonden, og målet er at give personer, 
der normalt ikke er idrætsaktive og som 
er udfordrede af deres bevægelseshan-
dicap, mulighed for gode oplevelser i et 

fællesskab med andre. De positive erfarin-
ger med at dyrke sport skulle gerne give 
blod på tanden til at fortsætte, når lejren er 
slut, og flyet igen er landet på dansk jord.

Projektet er delt op i tre dele; et forløb 
før, under og efter sportslejren på Club La 
Santa. Før opholdet mødes deltagerne, 
så de kan lære hinanden at kende og 
bruge hinanden som sparringspartnere. 
Derudover bliver de hjulpet til at afprøve 
en eller flere at de sportsgrene, de kommer 
til at stifte bekendtskab med på Lanzarote, 
og ved hjælp af en coach fastsætter de 
deres personlige mål.

Under opholdet får deltagerne mulig-
hed for at prøve alle de sportsgrene af, som 
de kan nå, og de bliver guidet til at finde 
lige netop den sport, der motiverer mest. 
Der bliver også arbejdet med mentaltræ-
ning og sidst men ikke mindst – man dyrker 
fællesskabet og har det sjovt sammen.

Hjemme igen bliver deltagerne ikke bare 
sluppet, for hele pointen med projektet er 
netop, at de skal fortsætte med at træne 
og helst blive en aktiv del af forenings-
livet. Derfor bliver de støttet til at finde 
det rigtige sted og de rigtige trænere, 
som kan være med til at fastholde dem i 
en god rutine, hvor træning er en naturlig 
del af hverdagen. Her spiller fællesskabet 
fra turen også ind, og idrætskonsulent i 
Parasport Danmark, Line Damkjær Kruse 
uddyber:

”Vi har erfaret, at en væsentlig del af 
projektets succes er at få skabt et socialt 
netværk blandt deltagerne, hvor de både 
kan hjælpe og støtte hinanden, når de er 
udfordrede, og hvor de kan dele hinandens 
succeser, når det går godt. Man kan sige, at 
fællesskabet er drivkraften for at nå vores 
mål med mere motion og større deltagelse 
i idrætsforeningerne”.

Tur til Club La Santa 
vækker lysten til sport
I novembers danske kulde pakkede 20 motionshungrende danskere kufferten og rejste med 
Parasport Danmark til Lanzarote. Her dannede sportshotellet Club La Santa rammen for et ophold 
fyldt med aktiviteter tilpasset de funktionsnedsættelser, som alle deltagerne på forskellig vis har

Tommy Hansen prøver en håndcykel på Club La Santa, Lanzarote
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T E M A : B E VÆ G E L S E

Anders Beha fik som 21-årig en 
indsnævring i rygmarven, der klemte 
nerverne så meget, at han gennem 
sommeren 1997 langsomt blev 
dårligere til at gå. I dag er Anders 
48 år og sidder i kørestol, og i sidste 
måned var han på Club La Santa 
med Parasport Danmark – ikke blot 
for sin egen skyld – men også for at 
inspirere andre.

Tekst: Mariann Espensen

Motion og sved på panden er helt 
essentielt for at have det godt. 
Sådan har jeg altid haft det, og jeg 

har dyrket sport og været i god form hele 
mit liv. Men det handler ikke kun om fysik-
ken, for det at få udløst de gode endorfiner 
gør også noget fantastisk for det men-
tale helbred, fortæller Anders Beha og 
fortsætter:

– Før min sygdom spillede jeg fodbold, 
og efter kørestolen kom ind i billedet, har 
jeg ”løbet” både halv – og hel Marathon. Jeg 
bruger min helt almindelige manuelle kø-
restol, som jeg skubber frem med armene, 
og faktisk gennemførte jeg Copenhagen 
Marathon i år på tre timer og 29 sekunder.

Anders elsker sport – både fordi han 
får det godt fysisk og mentalt, og fordi 
han er med til at inspirere andre. Der er 
altid mange, der kommer og siger, at de er 
duperede over det, han gør. Sidst var det 
en far, som sagde, at han vil fortælle sine 
døtre derhjemme, som også sidder i køre-
stol, at de kan gøre alt, hvad de har mod på 
og sætter sig for.

– Det er sådan noget, der gør det hele 
værd. Jeg vil gerne være et forbillede for 
andre og hjælpe dem med at springe ud i 
det og få dyrket den sport, som deres krop 
kan være med til. Jeg er selv en fighter og 
prøver altid at få det bedste ud af enhver 
situation, og hvis jeg kan smitte bare én 

person med den livsindstilling, så synes 
jeg, at jeg er lykkedes.

Når dette blad udkommer, har Anders 
Beha allerede været på Club La Santa, og 
han har lovet at give en lille update til næ-
ste udgave af RYK om, hvordan det er gået, 
men inden turen har han selvfølgelig også 
gjort sig nogle tanker om, hvad han håber 
at få ud af opholdet:

– Marathon er en solosport, og jeg er 
meget socialt anlagt, så jeg kunne godt 
tænke mig at afprøve noget holdsport, 
hvor fællesskabet er i centrum. Derfor er 
kørestolsbasket højt på listen, men jeg vil 
også prøve håndcykel og kajak, siger han og 
fortsætter:

– Ud over at få en ny sportsgren med 
hjem, håber jeg også at få nye venskaber 
med i bagagen. Der sker noget helt særligt, 
når mennesker med et handicap mødes. Så 
er der nogle underforståede ting, der gør, 
at vi forstår hinanden uden at skulle for-
klare en hel masse. Det er dejligt at opleve, 

at man kan være sammen om sporten og 
fællesskabet uden at skulle tænke på sit 
handicap.

Anders vil 
inspirere andre
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T E M A : B E VÆ G E L S E

Tekst: Mariann Espensen 
Foto: Privatfoto

Eva har altid været glad for sport, og hun har løbet rigtig me-
get ude i naturen. Efter ulykken blev løb i en periode skiftet 
ud med kørestolsbasket, men nu er det fitnesscentret, der 

trækker i hende.

– Jeg træner mest med en håndcykel, og det giver mig vildt meget 
fysisk og mentalt overskud i hverdagen. Jeg elsker bare at komme 
i mit lille lokale træningscenter, der hører til den bygning, jeg bor i. 
Her er bare så rummeligt, og jeg føler mig godt tilpas, siger hun og 
fortsætter:

– Jeg er ikke sikker på, at jeg ville komme i et af de store offentli-
ge centre. Det her sted er bare mere trygt, og der er andre i kørestol 
– og så er det nemmere, at det er lige rundt om hjørnet.

På den måde er der ikke så langt fra tanke til træning.

Jeg er ikke sikker på, at jeg ville 
komme i et af de store offentlige centre. 

Det her sted er bare mere trygt, 
og der er andre i kørestol her.

Eva fik idéen til at melde sig til turen til La Santa Sport, mens 
hun var indlagt til genoptræning på VCR – Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade. Hun håber at få en masse ud af opholdet dernede:

– Først og fremmest har jeg glædet jeg mig til at være en del 
af fællesskabet og komme i snak med de andre. Jeg har også set 
frem til at få en masse motion og til at prøve både kajak, cykling og 
basketball, fortæller hun og uddyber:
– Jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil fortsætte med cykling, når 
jeg kommer hjem. På VCR afprøvede jeg en udendørs håndcykel, og 
det var mega fedt. Jeg følte nærmest, at jeg var ude at løbe i natu-
ren ligesom før min ulykke. Jeg var helt i flow, og den følelse vil jeg 
gerne opleve igen.

Vild med sport
Eva Lindholt Gammelgaard er 29 år og bor i Aarhus. I oktober 2020 kom hun ud for 
en ulykke, der gjorde, at hun nu sidder i kørestol. Det har ikke afholdt hende fra at 
dyrke sport, og i november var hun en af dem, der var med på Club La Santa
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ROLTEC el-kørestole A/S 

Telefon +45 87 43 49 00 
Telefax +45 87 43 49 29

info@roltec.com
www.roltec.com

ROLTEC el-kørestole A/S tilbyder et 
bredt program af unikke indendørs- 
og udendørs el-kørestole, hvor 
kvalitet, design og funktionalitet er i 
højsædet. 

ROLTEC el-kørestole - vi udvikler for dig

For dig der vil selv - hele livet !
Kørestolstraktor

Klik på og kør ... hvorhen du vil!

www.wayup.dk
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18

Nu også
med

9 km/t

Tlf.: 71 745 795
advofair@advofair.dk

www.advofair.dk

Er du indlagt  
på VCR i Viborg? 
Har du brug for advokatbistand  
i din personskadesag?

Så kommer jeg gerne på VCR til et uforpligtende 
første møde, helt omkostningsfrit for dig.

Solveig Værum Nørgaard
Advokat

SMAGER GODT
Findes i flere 
smagsvarianter

KNASENDE
SPRØDT

Klistrer ikke
i munden

HØJT 
FIBERINDHOLD
Naturlige glutenfri 

kostfibre

Køb SylliFlor® på
Apoteket og 
helsekostforretningen
eller online her:
www.biodanepharma.com

COATEDE VARMEBEHANDLEDE LOPPEFRØSKALLER

Biodane Pharma A/S ·  Kundeserv ice:  T l f .  75 555 777 ·  in fo@biodanepharma.com ·  www.biodanepharma.com

HVORFOR 
SylliFlor®?
SylliFlor® er et sprødt 
fi berdrys af loppefrøskaller 
(Psyllium husks), der er 
nemt at spise på daglig 
basis for at opnå en 
regelmæssig fordøjelse.
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Cyklen gør det muligt for mennesker 
med bevægelseshandicap at 
få motion og opnå en højere 
livskvalitet. Alligevel er det svært 
at få bevilget tilskud til særlige 
cykler, for mange kommuner 
forstår udelukkende cyklen som et 
transportmiddel. Derfor efterlyser 
Cyklistforbundet en generel 
holdningsændring til cykling for 
mennesker med handicap

Tekst: Magasinet CYKLISTER, 
udgives af Cyklistforbundet 
Illustration: Colourbox

I en artikel i Magasinet ”CYKLISTER” 
fortæller konsulent i Videnscenter om 
handicap, Tine Soulié, at mennesker 

med bevægelseshandicap kaldes for ufri-
villige inde-mennesker. De kører eller bliver 
kørt frem og tilbage i skole, på arbejde og til 
aktiviteter. Men som alle andre har de brug 
for at bevæge sig, få frisk luft og opleve 
naturens gang. Det kan cyklen give dem 
ifølge Tine Soulié.

Men udsigten til en bevilling af eksem-
pelvis en påspændt håndcykel er ikke nem.

– Kommunen ser eksempelvis ikke 
cyklen som et barns mulighed for at deltage 
i det sociale liv og i lege i frikvartererne. Det 
ser ikke meget bedre ud for voksne. Især 
hvis de i forvejen har fået bevilget en bil 
eller offentlig transport, for mange kom-
muner forstår udelukkende cyklen som et 
transportmiddel til at komme på arbejde, ud 
at handle og til læge, fortæller Jane Kofod, 
vicedirektør i Cyklistforbundet og efterlyser 
en generel holdningsændring og påpeger, 
at dette kan skyldes manglende viden:

– Det er vigtigt, at de, der bevilger hjæl-
pemidler, har blik for, at cyklen giver frihed, 
oplevelser og sundhed, også for mennesker 

med handicap. Der kan være behov for en 
holdningsændring nogle steder og måske 
skal man kigge på lande som Norge og 
Finland. Vi er langt bagefter på det her om-
råde, så det er tiltrængt, at vi bliver klogere 
på, hvordan vi får flere mennesker med 
handicap til at nyde godt af cykling.

I Norge får, i følge ”CYKLISTER”, unge 
under 26 år med handicap stillet en cykel 
gratis til rådighed, mens borgere over 26 år 
får tilskud, så de kun skal betale få tusinde 
kroner selv.

– Jeg har hørt om en fyr, som holder sin 
fordøjelse aktiv ved at køre på håndcykel, 
mens en kvinde altid følte sig i en penibel 
situation, når hun gik tur med familien, for 
de andre enten skulle vente på hende, gå 
ned i tempo eller skubbe hende i køresto-
len. Da hun fik en cykel, følte hun sig ikke 
længere som en hindring, fortæller Tine 
Soulié.

Cyklistforbundet skal de kommende to 
år sammen med Videnscenter om handicap 
undersøge, hvad der skal til, for at menne-
sker med handicap kan cykle sig til et mere 
frit og aktivt liv. Undersøgelsen i år blev 
finansieret af en statslig cykelpulje.

T E M A : B E VÆ G E L S E

Bedre
mulighed
for at cykle

18  RYK 04  2022



”Natur for alle” er et projekt, der 
skal kortlægge tilgængelig natur i 
Danmark, så flere mennesker med 
handicap kan komme ud i det fri. En 
vigtig del af projektet er at samle en 
gruppe af frivillige frontløbere, som 
skal dele deres oplevelser i naturen 
og inspirere andre til at komme ud 
og bruge naturen

For mennesker, der lever med et 
handicap, kan der være barrierer, der 
gør det svært at komme ud i naturen, 

selvom man har lysten til at komme ud. 
Videnscenter om handicap arbejder for at 
gøre op med nogle af disse barrierer gen-
nem projektet ”Natur for alle”. 

Projektet kortlægger og formidler 
tilgængelige steder i den danske natur, 
så det bliver lettere og mere overskueligt 
for personer med et handicap at tage ud i 
naturen og finde det rette sted – alt efter 
specifikke behov og hvor eventyrlysten 
man er.

Frivillige skal inspirere andre
En del af ”Natur for alle” er at samle en 
gruppe frontløbere, som skal være med 
til at inspirere andre personer med han-
dicap til at bruge naturen. Som frontløber 
deler man ud af sine naturoplevelser og er 
med til at sætte fokus på, at der skal være 
adgang til naturen for alle.

Frontløberne har forskellige typer af 
handicap og kommer fra forskellige steder i 
landet. Ved at være en del af gruppen bliver 
man en del af et unikt og sjovt fællesskab, 
der mødes både fysisk og digitalt.

Den tilgængelige natur skal vises 
frem
I ”Natur for alle” handler det om at for-
midle den tilgængelige natur, som allerede 
findes ude i Danmark. Projektet vil sammen 
med kommuner, Naturstyrelsen og natur-
fonde kortlægge minimum 50 gode ruter 
for forskellige typer handicap, og her er de 
frivillige frontløbere med til at teste ru-
terne og foreslå gode steder til platformen. 

Projektet skal skabe en formidlingsplat-
form, der samler alle informationerne om 
ruterne. I slutningen af ”Natur for alle”-pro-
jektet er frontløberne med til at udbrede 
platformen, så flere brugere får lyst til at 
tage ud i naturen.

Hvem står bag projektet?
Projekt ”Natur for alle” er skabt 
i et samarbejde mellem Danske 
Handicaporganisationer, Friluftsrådet, 
AAGE V. JENSEN NATURFOND, 
Sammenslutningen af Unge Med Handicap 
og Videnscenter om handicap. Projektet 
løber over tre år og er støttet af AAGE V. 
JENSEN NATURFOND og Friluftsrådets 
Udlodningsmidler. 

Kontaktinformation
Hvis du vil høre mere eller tilmelde dig som 
frontløber, så send en mail til projektleder 
Lærke Falstaff på lf@handivid.dk eller ring 
på telefon 92825094.

Naturen skal 
        være for alle

T E M A : B E VÆ G E L S E

RYK 04  2022  19



T E M A : B E VÆ G E L S E

Tekst: Mariann Espensen 
Foto: Privatfotos

Man skal sætte sig nogle ting for, 
som måske virker lidt umulige. Det 
kan godt være, at man ikke kom-

mer helt i mål med dem, men man kommer 
længere, end hvis man ikke gjorde noget. 
Sådan lyder det fra Camilla Møller Jensen – 
hustru til Niels Peter og mor til Sofie. Hun 
var med på turen som chauffør i følgebilen 
med proviant, lappegrej og hep.

Det er tydeligt, at det er en livsindstil-
ling, som hun deler med Niels Peter og 
Sofie, for de tager gerne imod udfordrin-
ger, der kan virke lidt uoverskuelige – selv 
for personer uden et bevægelseshandicap. 
Sidste sommer begav de sig nemlig for 
første gang ud på den 260 km lange tur fra 
Himmerland til Padborg. Dengang nåede 
de dog ”kun” til Rødding, inden Niels Peters 
hjælpemotor brød uhjælpeligt sammen.

Det slog på ingen måde far og datter 
ud, og i sommer drønede de afsted igen 
på samme rute. Niels Peter med en spritny 
hjælpemotor på kørestolen og Sofie på en 
el-mountainbike. Og denne gang kom de 
helt i mål.

– Det føltes så godt at have gennemført 
hele turen, og vi gjorde det endda på fire 
og en halv dag fremfor de seks dage, som 
vi havde planlagt. Det var ret fantastisk at 

Far og datter cykler 
260 kilometer
– begge har rygmarvsskader
Niels Peter Krogh Jensen og hans 14-årige datter Sofie cyklede i sommer hele vejen fra Vester Hornum i Himmerland 
til Padborg ad hærvejen. En tur på 260 km. Både far og datter har en rygmarvsskade, og formålet var at inspirere 
andre med et handicap til at komme ud i naturen. De er begge frontløbere for projekt ”Natur for  alle”

køre over målstregen – især fordi Tour de 
Taxas depot crew (velgørenhedscykelhold, 
der støtter Julemærkefonden – red.) tilfæl-
digvis var der, og de stod og heppede på 
os og gav os sandwich og chokolade, da vi 
steg af cyklerne, fortæller Sofie.

Frontløbere for Natur for Alle
Selvom Sofie nød at komme over mål-
stregen, så var det især det at være ude 
i naturen, der var motivationen for den 
lange cykeltur, og den passion deler hun 
med sin far. De er begge såkaldte front-
løbere for projekt ”Natur for Alle”, der har 
til formål at få flere med et handicap til at 
komme ud i den friske luft. Studier viser 
nemlig desværre, at mange føler, at det kan 
være svært at komme afsted, når man ikke 
rigtig ved, hvor tilgængelige de forskellige 
områder er.

– Det hele startede med, at jeg havde 
problemer med at komme ud i naturen 
på den måde, som jeg gerne ville. Det er 

nemlig ikke særligt synliggjort, hvor man 
kan komme rundt med en rollator eller 
kørestol, og jeg ville gerne længere end 
kommunens optegnede stier på under en 
kilometer. Da jeg læste om frontløberpro-
jektet i Handicap Nyt, smed jeg bladet hen 

til Sofie, som med det samme sagde, at det 
skulle vi melde os til, fortæller Niels Peter.

Som sagt så gjort, og nu er de to på 
en mission for at få flere til at følge deres 
eksempel. Ikke nødvendigvis med at cykle 
flere hundrede kilometer, for mindre kan 
også gøre det. Selv små ture ud i naturen 
kan sagtens gøre en forskel for krop og sind.

 Det er som om, 
kommunen ikke kigger så 

meget på, hvad der kan 
højne livskvaliteten.

Man bliver gladere 
og får mere lyst på livet, 
og så finder man ud af, 

at man kan meget mere, 
end man tror.
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 Man skal sætte sig 
nogle ting for, som måske 

virker lidt umulige.

 Jeg vil vise alle, at 
man godt kan komme ud, 

for naturen gør en glad 
og giver energi.

– Jeg vil vise alle, at man godt kan komme 
ud, for naturen gør en glad og giver energi, 
siger Sofie og bakkes op af sin far:

– Du får ligesom nulstillet din hjerne, 
hvis der er noget, der går dig på. Naturen 
har en helende effekt, og du kan næsten 
ikke være trist, når du er derude.

Svært at få det rette udstyr
Desværre er der, som nævnt, mange 
steder, der ikke er tilgængelige med almin-
delig kørestol eller rollator. Bakker, sand 
og ujævne skovbunde gør det umuligt at 
komme frem, hvis man ikke har det rette 
udstyr, og det kan være svært at få bevilget 
af kommunen.
– Jeg kæmpede forgæves i lang tid for at 
få en hjælpemotor til min kørestol, for 
sådan en skal der til for at komme rundt, 

hvor der ikke er en helt jævn sti. Til sidst 
måtte jeg selv i gang med at søge fonde, og 
heldigvis lykkedes det mig at få nok midler 
til at kunne anskaffe mig en hjælpemotor, 
fortæller Niels Peter og fortsætter:
– Det er som om, kommunen ikke kigger så 
meget på, hvad der kan højne livskvalite-
ten og dermed mindske sygdom og stress. 
De ser ikke det store billede, og det er 

flittigt diskuteret, hvor næste års store 
cykeltur skal gå hen. Både Bornholm og Fyn 
er i spil, og mor Camilla følger selvfølgelig 
trofast med som chauffør i følgebilen. 

– Det er dejligt, at Sofie ikke har mistet 
modet, og at hun gerne vil med igen næste 
år. Det betyder meget for mig, for vi kom-
mer hinanden ved på en særlig måde på 
de her ture. Selvfølgelig kan vi godt være 
ved at rykke hovederne af hinanden, men 
det går over i løbet af to minutter. Vi er et 
godt makkerpar, der støtter hinanden, når 
vi møder udfordringer, fortæller Niels Peter 
og bakkes op af Sofie:

– Ja – for eksempel på dag to, da vi kom til 
Dollerup Bakker. Det var lidt hårdt, men så 
heppede du på mig, og så gik det. Der var 
også den dag, hvor du havnede i grøfte-
kanten – og en hel dag med regnvejr, som 
krævede tre tøjskift undervejs, men vi 
klarede det hele uden at give op, og det var 
fedt, fortæller hun.

Niels Peter og Sofie opfordrer alle til 
at overkomme de barrierer, de måtte have 
for at komme ud i naturen og tage de små 
bumps, der følger med, for gevinsten i den 
anden ende er ikke til at tage fejl af:

– Man bliver gladere og får mere lyst 
på livet, og så finder man ud af, at man kan 
meget mere, end man tror.

ærgerligt. Især for dem, der måske ikke er 
så ressourcestærke og mangler mod til selv 
at søge fonde. Jeg kan dog kun råde andre 
til at se muligheder fremfor begrænsninger 
og selv prøve at tage initiativ. Hvis jeg ikke 
havde søgt de her midler, så var Sofies og 
min tur jo ikke blevet til noget.

Udfordringer og nye planer
Far og datter har masser af initiativ, og 
hjemme ved middagsbordet bliver der 
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FO R S K N I N G

Tekst: Københavns Universitet

Alle har deres egen særegne måde 
at gå på. Din vens skridt ser helt sik-
kert anderledes ud end dine egne. 

Vores kroppe kan nemlig lave tusindvis af 
forskellige små bevægelser, og det gør, at 
vores gang aldrig bliver helt ens.

Når vi bevæger os, sender hjernen et 
signal til kroppen gennem rygmarven. Og 
indtil nu har man troet, at cellerne i rygmar-
ven – som er dem, der skaber bevægelse 
– fungerer på samme måde som i resten af 
kroppen.

Cellerne i rygmarven 
fungerer på en anden 
måde, end man indtil 

nu har troet.

Men det er slet ikke tilfældet, viser ny 
forskning fra Københavns Universitet.

– Vi har fundet ud af, at cellerne i 
rygmarven fungerer på en anden måde, 
end man indtil nu har troet. Det er en 
naturlig måde at forklare en masse ting, 
man ikke har kunnet forklare før, for ek-
sempel at vi kan gå på mange forskellige 
måder, siger Rune W. Berg, der er lektor på 
Institut for Neurovidenskab på Københavns 
Universitet og en af forskerne bag det nye 
studie.

Forskerne opdagede i studiet, at cel-
lerne i stedet virker ved at sende signaler til 
hinanden rundt i en slags cirkel, i stedet for 
en såkaldt alternation, der fungerer som en 
form for vekselvirkning mellem cellerne.

– Jeg håber, at det kan sætte skub i 
en masse nye tanker og forsøg. Feltet 
har været lidt fastlåst i lang tid med den 
gamle model for, hvordan rygmarvscellerne 

bevæger sig. Forhåbentlig er der en masse 
ting, der falder på plads nu, siger han. Og 
selvom Rune W. Berg er optimistisk for 
fremtiden og ny viden om rygmarven, så 
understreger han, at det er svært at kom-
me helt tilbage til udgangspunktet fra før, 
en skade på kroppen sker.

– Hvis man har en vase, der går i tusind 
stykker, så forstår man godt, hvad der 
er sket. Men man kan stadig ikke gøre så 
meget. Det kan godt være, at vi er i den 
situation. Vi ved, hvordan systemet funge-
rer, og vi ved, hvad der er sket, men ikke kan 
reparere.

Meget gætværk i forskning i 
rygmarven
Det er svært at forske i rygmarvens bevæ-
gelse, fordi vi hele tiden bevæger og bruger 
vores ryg. Derfor har forskere indtil nu 
gået ud fra, at rygmarvens funktion kunne 
forklares på samme måde som bevægelser 
i musklerne.

– Det er helt fundamentalt forskelligt 
fra det, man har troet. Der er meget få 
data og forskning på det, og det er også 
derfor, forskningsfeltet i rygmarven er lidt 
specielt. Der er meget gætværk og gisnin-
ger, og man er gået ud fra, at aktiviteten 
i ryggen fungerer på samme måde som i 
musklerne, forklarer Rune W. Berg.

Forskerne har undersøgt rygmarvens 
bevægelser i skildpadder, mus og rotter, 
for det er ikke muligt at undersøge det i 
mennesker, men ifølge Rune W. Berg, vil de 
samme resultater gøre sig gældende hos 
mennesker.

– Principperne for, hvordan rygmarven 
fungerer i hvirveldyr, er baseret på det 
samme. Menneskets organisme har ikke 
udviklet noget helt nyt, der er fundamen-
talt forskelligt fra andre dyr.

Kan hjælpe med at gendanne 
bevægelser
De små bevægelser og justeringer, vi hele 
tiden laver, kan blive forstyrret, hvis vi for 
eksempel får en blodprop. Her kan den nye 
viden blive en hjælp, for med den rigtige 
viden, kan man måske sætte gang i de små 
bevægelser, som er blevet beskadiget.

– Hvis man har en dyb indsigt i, hvordan 
produktionen af bevægelseskommandoer 
foregår, og det bliver afbrudt af en lille 
blodprop, så kan det godt være, at terapien 
ikke kræver noget særligt sofistikeret, men 
kan være en lille elektrode et bestemt sted, 
der giver en elektrisk stimulering på det 
rigtige tidspunkt, siger Rune W. Berg.

Med den rigtige 
viden kan man måske 

sætte gang i de små 
bevægelser, som er blevet 

beskadiget

Den elektriske stimulering i hjernen sender 
et signal til kroppen om, at den skal bevæ-
ge sig. Og faktisk bruger lægerne allerede 
elektriske stimuleringer i rygmarven, men 
de forstår bare ikke helt, hvordan og hvor-
for det virker, og det er det, Rune W. Bergs 
forskning blandt andet kan kaste lys over.

– Vi ved, at folk der får en rygmarvs-
skade, får en stor nedsættelse af livskvali-
teten, hvis man ikke kan gribe efter noget 
eller bevæge sig frit. Hvis vi forstår nerve-
systemet og forstår, hvordan de forskellige 
ting hænger sammen, så forventer jeg, at vi 
får et bedre udgangspunkt for behandling, 
siger Rune W. Berg.

Studiet ”Movement is governed by 
rotational neural dynamics in spinal motor 
networks” er publiceret i Nature.

Rygceller overrasker og 
sætter gang i ny forskning 
for bedre behandling
Skader på rygmarven kan være meget invaliderende. Nu viser forskning fra 
Københavns Universitet, at rygmarvscellerne bevæger sig anderledes, end 
man troede. Det kan få stor betydning for fremtidig behandling
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Velkommen 
til Panthera
Permobil er glade for at kunne byde Panthera 

velkommen til familien. Pr. 16. maj er vi  

eneforhandler af denne svenskproducerede  

portefølje af aktive manuelle kørestole.  

 

Kontakt os for mere information eller  

afprøvning af vores store udvalg af aktive 

fastramme kørestole til både børn og voksne, 

herunder en af verdens letteste kørestole 

på kun 2,1 kg – Panthera X.  

 

Kontakt os på  

tlf. 44 68 14 06

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

Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi en helt  
ny generation af dropfodsskinner, der netop kan afhjælpe din type  
dropfod optimalt. Ingen dagligdag eller dropfod er ens – derfor er  
vi også eksperter i energilagrede kulfiberskinner, skinner til bilkørsel  
og computerstyrede elektriske dropfodsstimulatorer FES.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk  
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Er det ok, at du er generet af  
din dropfod? 

UBC Korset Energy AFO

Protesekosmetik

STARband

Støtte  korset

Handy�ex

Sensotex

Aktivskinne AFO

Springer AFO

Fiber�ex Focus AFO Proprio

Springerlite AFO

Dropfodmdialock
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STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525

Læs mere på 
www.stomiguiden.dk 

COPA-foreningens 
formål er at varetage 

interesser for stomi- 
og reservoiropererede personer, samt 

personer med sygdomme der kan 
føre til anlæggelse af stomi/reservoir. 
Læs mere på www.copa.dk 

Stomiguiden er for 
dig, der er ung 

– og som søger information omkring
livet med stomi. Der er på stomi- 
guiden et stort fokus på de mere 

dagligdags aspekter 
i det at have stomi. 

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

VIL DU MED
 UD PÅ NYE
  OPLEVELSER

Annonce RYK (90x129).indd   1 25-01-2019   11:51:57

Jeg er hurtigere på jobbet med min
PAWS hjælpemotor end i bil, og jeg

undgår forflytninger.

John M. Hinrup, tetraplegiker
 og virksomhedsejer

Årets produkt 
Health & Rehab 

Scandinavia
2021

Din PAWS-forhandler:
www.koerestolseksperten.dk

8980 3098 * admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve 
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Indsats skal gøre 
det nemmere at 
komme     i job

Dansk Handicap Forbund gennem-
førte i perioden 1.juni 2020 – 30. 
juni 2022 projektet ”Vi gør en for-

skel – Gør du”, som har til formål at yde en 
håndholdt indsats for at få mennesker med 
funktionsnedsættelse i beskæftigelse, 
skabe et efterværn for at holde dem i job 
samt at udvide det sociale ansvar blandt 
virksomheder.

De samarbejdende kommuner er 
Furesø, Skanderborg og Fredericia. 
Projektets primære målgruppe er men-
nesker med funktionsnedsættelse med 
mere end et års ledighed. Samarbejdet 
har betydet, at flere end 120 mennesker 
med funktionsnedsættelse, der havde 
mere end et års ledighed, er kommet i job 
eller uddannelse. De sidste aktiviteter i 
projektet var erfaringsudvekslingsdage for 
landets jobcentermedarbejdere hen over 

efteråret i henholdsvis Høje Taastrup og 
Skanderborg.

I projektet anvendes en bred definition 
af funktionsnedsættelse, som i projektet 
defineres som fysiske, psykiske, kognitive, 
kommunikative og sensoriske. Derudover 
er målgruppen ofte karakteriseret ved 
begrænset erhvervserfaring og lange 
ledighedsperioder. Projektets sekundære 
målgruppe er virksomheder og virksom-
hedsnetværk, som vil være med til at 
sætte social ansvarlighed på dagsordenen, 
som en gevinst og en handlen og ikke 
bare som tomme ord i en mere overordnet 
politik for virksomheden.

Projektet arbejder også på at nå de 
kommunale jobcentre, som ønsker at sætte 
ledige med funktionsnedsættelse i cen-
trum for den virksomhedsrettede indsats 
gennem en mere håndholdt indsats.

Blandt aktiviteterne er, at en jobformidler 
i jobcenteret skal have særligt fokus på 
jobåbninger i forhold til vores målgruppe 
af borgere og som et efterværn følge 
borgeren i en ny beskæftigelse for at sikre, 
at både borger og virksomhed kan blive et 
godt match. Der vil blive dannet dialogfora 
med deltagelse af virksomheder og jobcen-
termedarbejdere, hvor fokus skal være at 
udbrede det sociale ansvar, ligesom der vil 
blive etableret mentorkorps af virksom-
hedsledere for virksomhedsledere.

Projektet er støttet af Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje 
for udbredelse af virksomheders sociale 
ansvar. Projektleder i Dansk Handicap 
Forbund er netværkschef Kurt Holm 
Nielsen. Kurt kan kontaktes pr. mail kurt@
danskhandicapforbund.dk, hvis man ønsker 
at høre mere.

T E M A : I  J O B

I projektet ”Vi gør en forskel 
– gør du?” er det den håndholdte 
jobindsats over for mennesker 
med funktionsnedsættelser, der er 
i fokus. Målet er at få flere til at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet 
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Rasmus Dissing Nielsen er iværksætter med et handicap, og han er ikke flexjobber
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Tekst: Dansk Erhverv 
Foto: Kenneth Nguyen og Kaare T. Smith

Når folk normalt prøver kræfter med 
iværksætteri, foregår det ofte i 
fritiden ved siden af et fuldtidsjob, 

indtil iværksætteren har afprøvet, om 
forretningen har potentiale. Den mulighed 
har personer med handicap ikke nødven-
digvis. Der er nemlig en række regler, som 
spænder ben for iværksætterdrømmen, 
hvis man eksempelvis er i fleksjob. Det vil 
Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund 
nu lave om på.

 -Vi har brug for en iværksætterkultur 
i Danmark, hvor alle idérige danskere skal 
have mod på at starte egen virksomhed. 
Det har vi, fordi flere skal skabe vækst-
virksomheder, der kan sikre fremtidens 
arbejdspladser, velfærd og velstand. Derfor 
skal vi sikre, at alle har de bedste mulig-
heder for at blive iværksætter – også folk 
med handicap, siger Jasmina Pless, chef for 
iværksætterpolitik, Dansk Erhverv. 

 Derfor har Dansk Erhverv og Dansk 
Handicap Forbund udviklet en række politi-
ske forslag, der kan nedbryde de barrierer 
og bureaukratiske benspænd, der tager 
pusten fra iværksættere med handicap. 

Helt konkret foreslår Dansk 
Erhverv og Dansk Handicap 
Forbund tre tiltag: 

1. Personer, der er i fleksjob, skal have 
mulighed for at afprøve livet som 
iværksætter ved siden af fleksjob. I 
dag er personer med handicap i fleks-
job tvunget til at opsige fleksjobbet, 
hvis vedkommende vil forsøge sig 
med iværksætteri. 

2.  Reglerne for at benytte fleksjobord-
ningen til drift af egen virksomhed er 
i dag meget stramme. Det foreslås, at 
eksisterende krav for fleksjob i egen 

virksomhed lempes til at omfatte et 
minimumskrav på 12 timer om ugen. 

3.  Der bør indføres et klippekort til 
iværksættere med handicap, så ved-
kommende for en periode kan prøve 
kræfter med iværksætteri uden i 
perioden at risikere en genvurdering 
af arbejdsevnen. Ordningen skal 
omfatte personer, der i forvejen er 
tildelt ledighedsydelsen, dvs. perso-
ner, der er visiteret til fleksjob, men 
som endnu ikke er i arbejde. 

De politiske forslag skal understøttes af en 
informationskampagne, der skal klarlægge 
regler og muligheder for personer med 
handicap, der ønsker at stifte virksom-
hed. Reglerne for, hvordan personer med 
handicap kan starte egen virksomhed, er 
i dag svære at finde rundt i. Der er derfor 
behov for en indsats, der skal skabe klarhed 
og information om reglerne, således at der 
sikres samme betingelser for folk med og 
uden handicap. 

– I Dansk Handicap Forbund oplever vi 
en betydelig interesse for iværksætteri 

blandt mennesker med handicap, men vi 
har også noteret os, hvor svært det er for 
fleksjobbere at opbygge en virksomhed og 
arbejde i den med den nedsætte arbejds-
evne, de nu engang har.

Samtidig har vi oplevet, hvordan vores 
Advisory Board, som består af repræsen-
tanter for private virksomheder, også tror 
på, at iværksætteri blandt mennesker med 
handicap kan udgøre et værdifuldt supple-
ment på arbejdsmarkedet.

Vi er derfor meget glade for at kunne 
præsentere dette forslag sammen med 
Dansk Erhverv – et forslag, som i den grad 
er et udtryk for ligestilling af mennesker 
med handicap, siger Susanne Olsen, lands-
formand, Dansk Handicap Forbund.

Et handicap må ikke hindre 
iværksætterdrømmen
Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, og vi har op mod 49.000 ledige danskere med handicap, 
som både kan og vil arbejde. Det er et milliardpotentiale. Desværre kan det være en stor udfordring 
at passe ind i rammerne på det ordinære arbejdsmarked, for et handicap kræver ofte både 
tålmodighed og fleksibilitet. Derfor kan det være en fordel at være selvstænding, og det vil Dansk 
Erhverv og Dansk Handicap Forbund nu øge muligheden for at realisere

T E M A : I  J O B

I Dansk Handicap 
Forbund oplever vi en 
betydelig interesse for 

iværksætteri blandt 
mennesker med handicap.

Billedet her er fra bootcampen i 2021
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Tekst: Martin Merrild, akademisk 
medarbejder i Nossell & Co.

Hvis jeg havde en time til at 
løse et problem, ville jeg bruge 55 
minutter på at tænke på problemet 
og fem minutter på at tænke på en 
løsning.

Citatet, der ofte tilskrives Albert 
Einstein, er godt at have i baghove-
det, når der skal udvikles nye løs-

ninger på hverdagens gøremål og udfor-
dringer – fx når man er ung og på vej til at 
gøre sin entre på arbejdsmarkedet. Og ikke 
mindst når man har et handicap og tilstræ-
ber en tilværelse med fuld og ligeværdig 
samfundsdeltagelse. 

Iværksætter -
bootcamp
bringer deltagernes 
unikke evner i spil
På årets Iværksætter-bootcamp 
bringes deltagernes unikke 
evner i spil i udviklingen af 
arbejdsmarkedet, så flere med et 
handicap får muligheden for at blive 
selvstændige
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T E M A : I  J O B

Idéudvikling og kreativitet er centrale 
elementer på Iværksætter-bootcampen for 
unge med handicap, der netop nu kører for 
fulde omdrejninger. Bootcampen klæder 
deltagerne på til en potentiel levevej som 
iværksættere. En levevej, der har vist 
sig at skabe særdeles gode muligheder 
for personer med handicap, der gerne vil 
tilrettelægge sin egen hverdag og sit eget 
arbejdsliv.

Bootcamp-konceptet er det første af 
sin slags herhjemme og har som hovedfor-
mål at gøre den enkelte i stand til at bringe 
sine personlige erfaringer og kompeten-
cer i spil og kombinere unikke evner og 
karrieremuligheder.

Idéen gør op med 
nogle af de fordomme, 

som jeg synes, jeg møder 
andre steder.

Bootcampen løber af stablen dette efterår 
– for andet år i træk! På bootcampen del-
tager blandt andre August Juul Albertsen, 
der til dagligt læser en kandidat i Media and 
Communication ved Roskilde Universitet:

– Jeg deltager i bootcampen for at få indsigt 
i, hvordan man effektivt kan idéudvikle og 
teste en virksomheds idé samt få overblik 
over, hvad det kræver at starte egen prak-
sis. Jeg er i øjeblikket i gang med en kandi-
datuddannelse og ser bootcampen som en 
måde at forberede mig på mit fremtidige 
arbejdsliv, imens jeg stadig er under ud-
dannelse. Sidst, men ikke mindst, ser jeg 
bootcampen som et godt sted at udvide mit 
professionelle netværk, da jeg får mulighed 
for at møde ligesindede, som også går med 
en iværksætter i maven.

Opgør med fordommene
Bootcampen er tilrettelagt som et 10-ugers 
kursusforløb for unge med handicap i alde-
ren 18-30 år, hvor deltagerne vil lære alt, 
hvad man har brug for at vide til at starte en 
virksomhed. 

Cath Borch Jensen var en af deltagerne 
på den første Iværksætter-bootcamp af sin 
slags sidste efterår. Hun er nu i fuld gang 
med at bringe erfaringerne herfra i spil, og 
skabe sig et arbejdsliv på egne præmisser:

– Idéen om at lave en iværksætter-
bootcamp for unge med handicap er nyska-
bende, og jeg synes, den er modig. Idéen 
gør op med nogle af de fordomme, som 

jeg synes, jeg møder andre steder, bl.a. på 
arbejdsmarkedet i forhold til, hvad iværk-
sætter-bootcampen arbejder henimod af 
kommende muligheder for mennesker med 
handicaps på iværksætter-området, siger 
Cath, der længe har haft en iværksætter-
spire i maven og lever med Cerebral Parese 
til hverdag.

På det skræddersyede forløb stif-
ter deltagerne bekendtskab med alt fra 
produktudvikling, støttemuligheder, og 
økonomi til branding – og danner nye net-
værk på tværs af interesser, baggrunde og 
kvalifikationer. Oplægsholderne er mange 
– og tæller bl.a. Kasper Nizam, konsulent 
i Implement Consulting Group, Annissa 
Gaceb, Founder af Money Talks og Thomas 
Stokholm, Founder af Evil Pony.

Jeg får mulighed for 
at møde ligesindede, som 

også går med en 
iværksætter i maven.

Iværksætter-bootcampen for unge 
med handicap mellem 18-30 år løb over 
ti uger i dette efterår.

Kurset blev dels afholdt fysisk på DTU 
Skylab i Lyngby, dels i form af online-
workshops. Det afsluttedes 9. decem-
ber hos Dansk Erhverv i København.

Bootcamp-konceptet er skabt af Great 
Minority i samarbejde med Nossell & Co. 
og Dansk Handicap Forbund. Projektet 
er støttet af TuborgFondet.
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Der er et stort og uforløst potentiale i at få personer med handicap til at stifte 
egen virksomhed. Et potentiale, som iværksætter Jacob Nossell forsøger at 
stille skarpt på med sit startup, Nossell & Co. Selv har Jacob et handicap, 
der ikke bare, ifølge ham selv, er en af hans største styrker, men også hans 
mulighed for at være brobygger mellem det etablerede erhvervsliv og 
mennesker med handicap. At være iværksætter og ejer af egen virksomhed 
kan nemlig give personer med handicap den fleksibilitet, som sommetider 
kan være svær at få i et lønmodtagerjob. At få flere personer med handicap til 
at blive iværksætter kan derfor både skabe livsglæde for den enkelte person 
og skabe værdi og vækst for Danmark

Tekst: Dansk Erhverv 
Foto: Martin Bubandt Til dagligt driver Jacob Nossell virk-

somheden Nossell & Co, der er en 
iværksættervirksomhed, der rådgi-

ver NGO’er, organisationer og virksomheder 
omkring forskellige handicapspørgsmål. 
Jacob er cand.comm. og har siden 2005 
beskæftiget sig med formidlingen af livet 
med handicap. Selv har Jacob et handicap, 
som han beskriver som en af sine største 
styrker. Med sin startup bygger Jacob bro 
mellem erhvervslivet og handicapområdet. 
Det er nemlig Jacobs erfaring, at erhvervs-
livet ikke altid forstår handicaplivet og 

vice versa. Der er derfor brug for flere, der 
bygger bro mellem de to verdener. Det har 
Jacob sat sig for at gøre noget ved med 
sin startup, som han opstartede i oktober 
sidste år.

– Jeg har altid drømt om at skabe en stor 
virksomhed, hvor jeg har rum til at ansætte 
folk med funktionsnedsættelse. Det er 
stadig min mission at vise verden, at man 
godt kan have medarbejdere med handicap 
og ikke mindst, at man sagtens kan have 
medarbejdere med udfordringer, hvor der 
samtidig leveres gode tal på bundlinjen, 
siger Jacob Nossell og tilføjer:

– Dronningen satte i sin nytårstale 
fokus på, at vi skal gøre mere for personer 
med handicap, og dagen efter udtalte 
Statsministeren, at vi skal have flere ud på 
arbejdsmarkedet, fordi der akut mangler 
arbejdskraft i Danmark.

Jacobs handicap 
er en styrke i 
hans virksomhed

Mit handicap er min 
største styrke.

T E M A : I  J O B
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Coronakrisen har sat nye spillereg-
ler for, hvordan vi arbejder
Erhvervslivet er efter coronakrisen blevet 
langt mere fleksibelt end tidligere, og man 
kan nu i højere grad holde kundemøder og 
drive sin forretning hjemmefra. Det giver 
personer med handicap et nyt spillerum for 
at udøve deres talent og potentiale som 
iværksætter. Det er derfor også nu, at vi 
skal afprøve mere fleksible løsninger for 
iværksættere med handicap.

– Der er mange penge at hente for alle 
de personer, der desværre står uden for 
arbejdsmarkedet lige i øjeblikket -både per-
sonligt og for staten. Derfor skal vi udnytte 
muligheden til at skrue på nogle knapper, så 
vi kan etablere et mere fleksibelt arbejds-
marked for alle. Her er det oplagt at starte 
med mennesker med handicap, siger Jacob 
Nossell og uddyber:

– Særligt mange unge med handicap 
står uden for arbejdsmarkedet, men ikke 
fordi de ikke ønsker at arbejde, men fordi de 
ikke får lov. Vi må derfor nedbryde barriere 
for dem, for det betyder, at de kan komme 
ind på arbejdsmarkedet og skabe værdi 
både for dem selv og samfundet. Mange 
har udfordringer med at passe et otte til 
fire job. Det har jeg i virkeligheden også 
selv, men det betyder ikke, at vi ikke kan 
levere et godt stykke arbejde af høj kvali-
tet. Der er desværre en tendens til at gøre 
personer med handicap til en helt anden 
type mennesker. Jeg er fortaler for, at vi 
dropper utopien om at opfinde den dybe 
tallerken men i stedet ser på, hvad der har 
virket for andre minoriteter, der også har 
haft svært ved at indtræde på det ordinære 
arbejdsmarked. Det er mange af de samme 
udfordringer, som vi står over for, som de 
har gjort tidligere.

Ikke enten/eller, men både/og
Jacob har oplevet flere gange, at det at have 
et handicap reduceres til et spørgsmål om 
enten/eller. I virkeligheden er det både/og:

– Mit handicap er min største styrke. Jeg 
er i stand til at se vinkler, som ingen andre 
ser. Selvfølgelig er det til tider også en 
svaghed at have med i bagagen som iværk-
sætter, men vigtigst af alt, så betyder mit 
handicap, at jeg er enormt skarp på, hvad 
jeg er god til – og hvad jeg ikke er god til. 
Når jeg rådgiver andre unge iværksættere, 
så oplever jeg, at de enten mener, at de kan 
alting eller ingenting. Jeg tror, at man bliver 
skarp på, hvad man kan og ikke kan, hvad 
man skal have hjælp til, og hvad man kan 
selv – når man har levet livet med handicap. 
Det er desuden en af de vigtigste kompe-
tencer at have som iværksætter: at kende 
sine egne styrker og svagheder. Jeg har 

altid vidst, at det med at blive medarbejder i 
en traditionel virksomhed, starte i bageren 
eller blive flaskedreng ikke er en mulighed 
for mig overhovedet. Jeg har godt vidst, at 
vejen frem for mig var at starte min egen 
virksomhed, siger Jacob.

Jacob er bevidst om, at han har erfaring, 
som mange iværksættere med handicap 
ikke har. Det betyder, at han som sådan ikke 
har haft de store udfordringer med at starte 
op som iværksætter, handicap til trods. Han 
beskriver det som om, at han får den hjælp, 
som han har brug for. Jacob har f.eks. per-
sonlig assistance 20 timer om ugen, og det 
fungerer rigtig godt. Jacob får den hjælp, 
som han har brug for, men det er der mange 
iværksættere med handicap, der ikke gør.

Kunsten at værdisætte sig selv 
korrekt
Ifølge Jacob Nossell behøver et handicap 
bestemt ikke at være en begrænsning. 
I Danmark er der op mod 50.000 ledige 
personer med handicap, der har svært ved 
at træde ind på arbejdsmarkedet. Det skal 
vi have gjort noget ved, og det kan vi blandt 
andet gøre ved at udvikle forståelsen af 
den traditionelle iværksætter. Vi har nemlig 
brug for en iværksætterkultur i Danmark, 
hvor alle idérige danskere skal have mod 
på at starte egen virksomhed. Det har vi, 
fordi flere skal skabe vækstvirksomheder, 
der kan sikre fremtidens arbejdspladser, 
velfærd og velstand.

Iværksætteri er forbundet med stor 
usikkerhed – også for personer med han-
dicap. Det skal ændres, for, når vi fjerner 
forhindringerne, så giver vi mulighed for at 
dyrke det unikke. Det er vigtigt, at vi griber 
dén mulighed, hvis vi skal være Verdens 
Bedste Iværksætterland. Og det skal vi – 
også for folk med handicap.

– Ligegyldigt om man vil det eller ej, så 

skal man, når man har et handicap, bevise 
at man er lige så god som alle andre. Det 
kan være enormt hårdt, men jeg har beslut-
tet mig for, at jeg ikke vil gå og være sur 
over det men i stedet se mulighederne. 
Mit personlige formål er at bane vej for 
andre mennesker med handicap, der kan se 
musik i at prøve kræfter med iværksætteri. 
Når der kommer flere iværksættere med 
handicap, så kommer selve handicappet til 
at fylde mindre med tiden. Lige nu er det en 
ond spiral, for personer med handicap vil så 
gerne udvise taknemmelighed, mest af alt 
fordi vi død og pine er afhængige af sam-
fundet og andre mennesker.

Man kan sagtens 
have medarbejdere med 
udfordringer, hvor der 

samtidig leveres gode tal 
på bundlinjen.

Det betyder omvendt, at folk med handicap 
er enormt dårlige til at værdisætte sig selv 
rigtigt, fordi de har så travlt med at være 
taknemmelige. Iværksættere med handi-
cap underbyder ofte derfor sig selv, og har 
derfor svært ved at stable en bæredygtig 
forretning på benene. Der ligger også 
noget personligt for mig i, hvis jeg laver det 
samme arbejde som alle andre, så skal jeg 
have den samme løn. Det kræver, at vi taler 
os selv og vores professionalisme op. Det 
betyder altså også, at det er forbundet med 
et spørgsmål om empowerment. Personer 
med handicap skal begynde at værdisætte 
sig på den rigtige måde, fordi vi kan levere 
rigtig gode løsninger, som er værd at betale 
for. Det betyder også, at iværksættere med 
handicap er alt andet end en dårlig for-
retning. De er et uforløst potentiale, siger 
Jacob Nossell.
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Med Coloplast Care tilbyder vi dig personlig 
rådgivning fra vores erfarne sygeplejersker. 
Tilbuddet er et supplement til den gode 
oplæring, som du har fået på hospitalet. 

Alle brugere – både nye og erfarne – kan 
benytte sig af Coloplast Care, uanset om de 
bruger et Coloplast engangskateter eller et 
andet kateter. 

 
Tilmeld dig Coloplast Care nu:  
www.coloplast.to/CCRYK

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2020-02. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.

Coloplast Care
Personlig rådgivning til en bedre hverdag med engangskateter

Kort om Coloplast Care
• Rådgivning om gode rutiner 
for kateterbrugere

• Direkte adgang til 
sygeplejerske, alle hverdage 
mellem 8.30-16.00

• Inspiration og gode råd i mails, 
på www.coloplast.dk og i 
magasinet DIN VIDEN

Sygeplejersker
Linda og Anita

CPCC_CARE annonce_RYK_182,5x262mm.indd   1CPCC_CARE annonce_RYK_182,5x262mm.indd   1 17/09/2021   12.1717/09/2021   12.17

32  RYK 04  2022



N Y  B R E V K ASS E

Spørg advokaten
RYK lancerer en ny brevkasse, hvor du kan stille juridiske spørgsmål i forhold til din 
skade. Advokat Søren H. M. Larsen fra Sankt Annæ Erstatningsadvokater svarer og giver 
gode råd til, hvordan du kan komme videre med din sag. Spørgsmål af mere generel 
interesse vil blive bragt RYK.

Spørgsmålene kunne fx være:

• Hvordan søger jeg om tabt arbejdsfortjeneste?

• Er erstatning for personskade særeje?

• Hvilken erstatning har jeg krav på efter min arbejdsulykke?

• Kan jeg få erstatning hvis jeg selv er skyld i ulykken?

Send dit spørgsmål til redaktion@ryk.dk 
og uddyb det gerne med de relevante detaljer.

Du kan sagtens være anonym i bladet, når bare 
redaktionen er bekendt med dit navn.

Brevkassen åbner i næste udgave af RYK, 
så skynd dig at sende dit spørgsmål afsted. 

Vi glæder os til at hjælpe dig!

RYK 04  2022  33



Mentor – en lille ordning, 
der gør en STOR forskel

Tekst: Mariann Espensen 
Fotos: Privat

De fleste, der får en alvorlig ryg-
marvsskade eller er født med 
en, bliver på et tidspunkt indlagt 

på enten VCR (Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade) i Viborg eller Afdeling for 
Rygmarvsskader i Hornbæk. Her vil de blive 

tilbudt en mentor, som kan hjælpe med at 
få øjnene op for, at man kan få et indholds-
rigt og meningsfuldt liv skaden til trods.

En mentor er en person, som frivilligt 
stiller sig til rådighed for en nyskadet, og 
som har nogle sammenlignelige livsvil-
kår med vedkommende – blot med mere 
erfaring med livet med en rygmarvsskade. 
Disse møder kan skabe grobund for store 

forandringer, fordi sparring med en lige-
sindet om tacklingen af udfordringer kan 
give større tro og mod på fremtiden. Det 
viser den feedback, som brugerne har givet 
gennem årene.

De samme tanker
Poul Henrik Tranberg er en af dem, der 
har benyttet sig af ordningen. Sidste år 

Hvordan kommer jeg op af det her sorte hul og videre med mit liv? Det er nok et spørgsmål, de fleste med en ryg-
marvsskade har stillet sig selv og fagpersonerne omkring sig. Men de bedste svar kommer fra personer, som har været 
i en lignende situation. Det viser flere års erfaring med den såkaldte mentorordning, der findes hos både Vestdansk 
Center for Rygmarvsskade i Viborg og Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk

Poul Henrik Tranberg var glad for at få en mentor, han kunne spejle sig i, da han kom til skade sidste år

M E N TO RO R D N I N G
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brækkede han nakken, da han faldt ned fra 
et skydetårn under jagt og var fra slut de-
cember 2021 til midt september i år indlagt 
på VCR. Det var her, han blev matchet med 
mentoren Jens, der har en lignende skade.
– Jeg takkede ja til en mentor, fordi jeg 
havde en masse ubesvarede spørgsmål. Og 
jeg tænkte, at en, der har været i samme 
situation, må kunne svare på nogle af dem. 
Jeg havde først og fremmest brug for at 
vide, hvad fremtiden kunne finde på at 
bringe, og hvordan jeg rent praktisk skulle 
klare mig, når jeg kom hjem, fortæller Poul 
Henrik og fortsætter:

– Det at tale med en, som har tænkt de 
tanker, jeg tænker nu. Det letter. Jens og 
jeg havde fin kemi fra starten, og vi har haft 
nogle gode snakke om alt mellem himmel 
og jord – men mest om, hvordan jeg kan 
komme videre herfra, så både jeg og min 
familie kan få et godt liv også fremadret-
tet. Det har virkelig gjort en stor forskel. En 
ligestillet kan noget andet end fx en psyko-
log, som man heller ikke kan undvære, men 
som har et andet fokus. En person, der har 
været igennem noget af det samme, kan 
man spejle sig i og finde vished for, at det 
nok skal gå.

Pionerer i Danmark
Mentorordningen begyndte som et for-
søgsprojekt tilbage i 2015. Resultatet var 
så lovende, at ordningen blev et fast tilbud, 
og i dag er der cirka 80 mentorer fordelt på 
VCR og Hornbæk.

Rehabilitering 
handler ikke kun om at 
øge muskelkraften og 

styrke kroppen.

En af dem, der har været med fra starten, 
er Lars Sørensen. Han fik selv en rygmarvs-
skade efter en ulykke for 17 år siden og 
kunne godt selv have brugt en mentor, da 
han var nyskadet. Derfor var han ikke sen 
til at melde sig, da forsøgsprojektet rul-
lede ud og opslog stillinger på VCR, og han 
har været mentor lige siden. I dag er han 
mentorkontaktperson sammen med sin nye 
kollega Barbara Holt Bøgh, der tiltrådte 1. 
september i år.

– Da jeg lige havde været ude for ulyk-
ken og stadig var indlagt, troede jeg, at jeg 
kunne klare alt, men virkeligheden var en 
anden, da jeg kom hjem. Pludselig skulle 
jeg være i stand til at gøre alt det, som jeg 
havde fået støtte og hjælp til på VCR. Det 
var en kæmpe fysisk og mental udfordring, 
og det er det, jeg gerne vil forberede de nye 

patienter på, siger Lars og bliver bakket op 
af Barbara:

– Der er så mange spørgsmål, der 
rumsterer i hovedet på en, og man kan godt 
savne en at sparre med om helt lavprakti-
ske ting som fx hvordan man nu kommer på 
ferie, forcerer trapper på en café, tager en 
tur i byen osv. Når man er indlagt, får man 
hjælp til de praktiske ting, men det er noget 
andet, når man kommer ud i virkeligheden 
på egen hånd, fortæller hun og kommer 
med en opfordring:

– Rehabilitering handler ikke kun om 
at øge muskelkraften og styrke kroppen 
– men også om, hvordan man mentalt og 
praktisk kommer videre med det liv, man 
gerne vil leve. Derfor er det så vigtigt at 
drage fordel af fællesskabet med dem, der 
har prøvet det på egen krop. Det er trods 
alt alle os med en rygmarvsskade, der er 
eksperterne, så brug os nu.

Timingen er vigtig
Dorthe Kristensen er centerkontaktperson 
på VCR, hvor hun også arbejder som fysio-
terapeut. Hun har adgang til patientjour-
nalerne og kan følge med i, hvem der måtte 
være klar til at blive tilbudt en mentor. 
Sammen med patientens team af fagperso-
ner og Lars og Barbara sætter hun gang i en 
proces, hvor en passende mentor matches 
med patienten.

– Det er meget forskelligt, hvornår i for-
løbet en patient er klar til at få en mentor. 
Derfor gør vi meget ud af at snakke med 
dem om, hvad de har behov for, på hvilken 
måde og hvornår. Som patient handler det 
om at være der, hvor man har erkendt, at 
det her er en varig skade, som kræver en 
vis form for livsomlægning. Den tidsramme 
er meget forskellig fra person til person, og 
vores opgave er at lytte og agere ud fra det, 
forklarer hun og suppleres af Lars:

– Når patienten er klar, forsøger vi at 
finde en mentor, som vi tror, kan bidrage 
med værdi i samværet. Der er ingen tilfæl-
dige match, og heldigvis har vi mentorer i 
alle aldre, med forskellige jobs, skader og 
værdier. Men selvfølgelig er kemien altid 
vigtigst, og, om den er der, finder de to par-
ter først ud af efter et par møder. Hvis det 
ikke går som forventet, stopper forløbet, og 
vi finder en anden, siger han og fortsætter:

– Vores forarbejde er vigtigt, og vi 
spørger meget ind til, hvad der optager 
patienten – er det familien, jobbet, fritiden 
osv.? En vil måske gerne have hjælp til at 
dyrke sport – en anden til at komme godt 
tilbage på arbejdsmarkedet – og en tredje 
bekymrer sig mest om, hvordan familien 
tackler det. Derfor gør vi meget ud af at 
kende begge parter.

Ordningen kan videreudvikles
Mentorerne, som er tilknyttet både VCR 
og Hornbæk er bosat over hele landet, så 
kontakten kan holdes efter udskrivning, 
hvis det er ønskeligt. Koordinatorerne har 
da også en ambition om at inddrage men-
torerne endnu mere i frivilligt arbejde som 
fx at holde foredrag og tage med deres 
mentees i biografen eller på bytur.

– Mange mentorer gør det allerede med 
stor succes, og derfor vil vi gerne brede det 
ud til endnu flere. Fællesskab med ligestil-
lede har vist sig at være afgørende for en 
god rehabilitering, og målet er jo, at alle 
med en rygmarvsskade kan få et godt liv, 
fastslår Dorthe Kristensen.

I Hornbæk er mentorordningen orga-
niseret en smule anderledes, idet her ikke 
er en decideret centerkontaktperson. Til 
gengæld er Cathrine Guldberg ansat som 
mentorkoordinator, og hun er at træffe 
på afdelingen en gang om ugen. For nylig 
igangsatte hun et nyt tiltag, der skal sikre 
muligheden for at få en mentor selv efter 
udskrivning.

Det at tale med en, 
som har tænkt de tanker, 
jeg tænker nu. Det letter.

– Jeg er begyndt at ringe til alle nyskadede 
seks til otte måneder efter udskrivning fra 
Hornbæk – både dem, der blev tilknyttet 
en mentor under opholdet og dem, der ikke 
gjorde. Jeg synes, at det er vigtigt, at alle 
får muligheden for at få en mentor og for 
at blive oplyst om de muligheder, der er for 
netværk og patientforeninger – herunder 
selvfølgelig RYK, siger hun og fortsætter:

– Min drøm er desuden, at mentorord-
ningen bliver obligatorisk – forstået på den 
måde, at alle får besøg af en mentorkoor-
dinator eller en mentor indenfor de første 
uger af genoptræningsindlæggelsen. 
Mentorerne bør være en fast del af tilbud-
dene ligesom ergo -og fysioterapeuterne 
osv. Jeg tror nemlig på, at de er med til 
at gøre en stor og vigtig forskel for de 
nyskadede.

Mentorerne bør være 
en fast del af tilbuddene 

ligesom ergo- og 
fysioterapeuterne.

 
Du kan læse mere om mentorordningen på 
RYK’s hjemmeside; www.ryk.dk
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Nyt fra Hornbæk
Hornbæk flytter til Glostrup og skifter navn
Afdeling for rygmarvsskader i 
Hornbæk flytter til helt ny bygning 
i Glostrup i 2023. Afdelingen, som 
tager sig af patienter med hjerne- og 
rygmarvsskader, bliver opkaldt efter 
læge Bodil Eskesen – en pioner inden 
for genoptræning og handicapidræt

Højt specialiseret behandling og genoptræ-
ning af patienter med hjerne- og rygmarvs-
skade fra hele Østdanmark bliver i 2023 
samlet i Rigshospitalets nye hospitalsbyg-
ning i Glostrup.

Når den sidste patient er behand-
let i Hornbæk i 2023, flytter Klinik For 
Rygmarvsskader til Glostrup, og allerede nu 
har den spritnye bygning officielt fået navnet 
Bodil Eskesen Centret. Opkaldt efter over-
læge Bodil Eskesen, som det meste af sit liv 
arbejdede med at forbedre genoptræningen 
for patienter med rygmarvsskader og var den 
første formand for Dansk Handicap Idræts-
Forbund. Bygningen har hidtil haft arbejds-
titlen Neurorehabiliteringshuset.

Turan Akbulut (C), formand for den poli-
tiske følgegruppe for Nyt Hospital Glostrup, 
glæder sig over, at den nye hospitalsbygning 
har fået et officielt navn. Han hæfter sig 
særligt ved, at kvinden, der lægger navn 
til, har sat sig spor, der sikrer bedre vilkår 

for mennesker med et handicap, både i sin 
samtid og nu.

– Bodil Eskesen Centret er opkaldt efter 
et menneske, der ikke blot udviklede den 
specialiserede genoptræning, men også gav 
nyt håb og liv til generationer. Det er i Bodil 
Eskesens ånd, vi samler den højt specia-
liserede behandling for mennesker med 
hjerne- og rygmarvsskader, så vi sikrer hele 
Østdanmark et behandlingstilbud på højeste 
niveau, siger Turan Akbulut.

Specialiseret behandling samlet på 
et sted
Bodil Eskesen Centret samler som det første 
sted i landet højt specialiseret behandling og 
genoptræning af mennesker med skader på 
hjerne og rygmarv.  Til gavn for patienterne.

– Hjerne – og rygmarvsskader rammer 
pludseligt, typisk i forbindelse med en ulykke 
eller akut sygdom. Selvom det er forskellige 
skader, er mange af de udfordringer, patien-
terne og deres familier efterfølgende står 
med, de samme. Derfor har vi – og først og 
fremmest patienterne – stor gavn af, at vores 
faggrupper og viden om behandling og gen-
optræning samles ét sted, siger hospitalsdi-
rektør Per Christiansen, Rigshospitalet.

Patienter med hjerne- og rygmarvsskader 
får med Bodil Eskesen Centret en bygning, 
der er bygget præcis til dem. Store ene-
stuer, hvor der er plads til at komme rundt 
med en kørestol eller andet hjælpeudstyr, 
opholdsrum, hvor familien også kan være 
og en træningshave, der giver mulighed for 
adspredelse og udendørs genoptræning.

Bodil Eskesen Centret, der bygges ved 
Rigshospitalet i Glostrup, forventes at stå 
klar i starten af 2023. Og medarbejdere og 
patienterne at flytte ind i maj 2023.

Om Bodil Eskesen
Bodil Eskesen, født i 1912, var som over-
læge særligt dedikeret til arbejdet med 
rygmarvsskadede patienter. Et arbejde, 
der blev internationalt anerkendt. Som den 
første formand for Dansk Handicap Idræts-
Forbund arbejdede hun for at fremme idræt 
for mennesker med et handicap, og hun fik 
som formand vedtaget, at det ikke blot skulle 
gælde for mennesker med fysiske, men også 
mentale handicap.

Hun var formand i Nordisk Handicap 
Idrætsforbund og Dansk Handicap Forbund 
Paraplegikerkredsen og stod desuden for den 
første danske deltagelse i De Olympiske Lege 
for handicappede i 1968.

BODIL ESKESEN CENTRET

•  Bygget til behandling og genoptræning af 
patienter med hjerne- og rygmarvsskader

•  Patienter fra hele Østdanmark, herunder 
også Grønland og Færøerne

•  25.000 m2 med 125 sengestuer med eget 
bad og toilet, ambulatorier, multihal og 
træningsbassin

•  Træningshave med orangeri bliver anlagt 
rundt om bygningen til patienter og 
pårørende

•  Familiehus til pårørende, der kommer 
langvejs fra

•  Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, 
der i dag er placeret både i Hornbæk og på 
Hvidovre Hospital flytter ind i bygningen.

NY AFDELINGSLÆGE

Vi har budt velkommen 
til Anders Gullach som ny 
afdelingslæge i Hornbæk. 
Anders har netop færdig-
gjort sin speciallægeuddan-
nelse. Vi kender ham fra hans 
uddannelse som en meget dygtig og sympatisk 
læge. Vi ved, at flere andre afdelinger har forsøgt 
at rekruttere ham, så i stil med det, man ofte hø-
rer i fodboldverdenen, må vi erklære at Anders er 
et godt match, at vi har holdt øje med ham længe 

og er superglade for at have landet en kontrakt 
med ham. Hans faglige interesser er brede, 
og han udtaler: ”Det er altid spændende med 
en ny, faglig sammenhæng, og jeg er meget 

ydmyg overfor de specielle problemstillinger, 
rygmarvsskadede står overfor”.

Anders er dog ikke selv så optaget af fodbold, 
så fodboldanalogien strækker sig ikke længere 
end ovenfor. Men Anders har grebet udfordringen 
og har allerede startet undervisning i vandlad-
ningsproblemer for personalet samt påbegyndt 
et nyt tiltag med patientvideoer. I fritiden er han 
et musikalsk familiemenneske, der bor i Brede.

Videooptagelser af patienter
Anders Gullach har opstartet videooptagelser af 
nye patienter. Vi tilbyder vores nye patienter at 
optage noget af deres træning, når de ankommer 
til afdelingen og følge dem undervejs. Det har 
flere formål. For det første at kunne dokumentere 
visuelt, hvordan fremgangen er for den enkelte, 
men derudover også at kunne vise vore kolleger 
og studerende, hvordan genoptræning virker og 
de resultater, vi får ud af det. Vi ser meget frem til 
dette, da det har vist sig at være meget gavnligt 
på andre afdelinger, vi sammenligner os med. 
Optagelserne er frivillige og gemt på lukket drev.
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Nyt fra Hornbæk og VCR
Du skal ikke finde 
dig i at være utæt
Tarm- og blæreproblemer fylder mere hos rygmarvsskadede end det 
at sidde i kørestol. Det viser undersøgelser, der afdækker omfanget af 
de barrierer, som utæthed kan føre med sig. Derfor skal løsninger af 
problemet væk fra tabuet og frem i lyset. Første skridt på den vej blev 
taget via to foredrag i henholdsvis Hornbæk og Viborg

Tekst og foto: Mariann Espensen

Langt de fleste mennesker, som har en 
rygmarvsskade, oplever problemer med 
inkontinens fra blære og tarm, og det 
er stadig så tabubelagt, at det ofte har 
konsekvenser for livskvaliteten. Mange 
vælger nemlig desværre at isolere sig 
derhjemme for at undgå ydmygelsen 
ved eventuelle uheld ude i byen eller på 
arbejdspladsen. Men sådan behøver det 
ikke at være, for der er hjælp at hente.

Det kan være svært selv at få overblik 
over mulighederne, og derfor inviterede 
RYK med støtte fra sponsorerne Qufora 
og Coloplast til et arrangement, hvor 
overlægerne Peter Christensen og Klaus 
Krogh samt sygeplejerske Sigrid Hansen 
fra Aarhus Universitetshospital fortalte 
om de forskellige behandlingsmulighe-
der. Hovedvægten var på TAI – transanal 
irrigation, der kort fortalt går ud på, at 
man fører vand ind i tarmen via et rektal-
kateter, hvorefter tarmen tømmes.

TAI kan være med til at afhjælpe 
problemer som forstoppelse, urinvejs-
infektioner opstået pga. forstoppelse, 
behov for at bruge fingeren til at stimu-
lere tarmen, smerter ved afføring og 
sidst - men ikke mindst - uheld. Det er 
meget individuelt, hvor tidskrævende det 
er at bruge TAI, men man skal regne med 
mellem en halv til en hel time i døgnet. 
Mange kan selv gøre det, mens andre 
behøver assistance.

RYK har, med støtte fra Qufora og 
Coloplast, lavet seks videoer, der sætter 
fokus på brugernes oplevelser med TAI 
samt lægernes og sygeplejerskernes 
begrundelse for at bruge metoden. 

Videoerne kan ses på tai.ryk.dk, hvor du 
også kan finde yderligere information. Du 
kan også altid kontakte VCR, Afdeling for 
Rygmarvsskader eller din egen læge.

KENDSKAB TIL TAI BLANDT 
RYKS MEDLEMMER

12 % bruger TAI dagligt

Mere end dobbelt så mange ville 
kunne have gavn af det.

TAI er ikke for alle, men cirka 28 % 
af alle rygmarvsskadede vil have 
gavn af det.

Der findes mange andre mu-
ligheder – både medicinske og 
kirurgiske.

NYE MENTOR-
KONTAKT-
PERSONER 
PÅ VCR
Tekst: Lars Thulstrup, 
funktionsledelsen VCR

Fra 1. september 2022 har vi ansat to nye 
mentorkontaktpersoner:

Lars Sørensen, der tidligere har været 
ansat i et vikariat. Nu er han fast ansat på 
otte timer ugentligt.

Barbara Holt Bøgh er ligeledes ansat 
som mentorkontaktperson på otte timer 
ugentligt. Det er i et vikariat på to år.

Mentorkontaktpersonerne er selv 
rygmarvsskadede og skal være med til at 
matche de indlagte patienter, der ønsker 
en samtale med en mentor. Dette sker 
i samarbejde med Dorthe Kristensen, 
fysioterapeut og centerkontaktperson. 

I korte træk skal mentorkontaktperso-
nerne være med til at koordinere men-
torernes arbejde, både med henblik på 
mentorsamtaler til indlagte, men også 
mentorernes deltagelse i frivillige arran-
gementer og frivilligt arbejde på VCR.

Med ansættelse af to mentorkontaktper-
soner håber vi på denne måde at styrke 
samarbejdet og brugen af vores mange 
mentorer.
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Kort Nyt

Fredag 28. oktober holdt RYK afskedsreception for RYK-magasinets 
redaktør gennem flere årtier, Birgitte Bjørkman. Lokalet i Handi-
caporganisationernes Hus i Høje Taastrup var fyldt til randen med 
familie, venner, medlemmer af foreningen, fagfolk og samarbejds-
partnere m.v.

Det blev en dag, hvor der blev sat 
punktum for en epoke i RYKs historie 
– en dag med taler, bobler og mund-
godt til de mange fremmødte, der 
takkede Birgitte for den store indsats.

Birgitte nævnte i sin tale, at det 
var vemodigt at sige farvel, men at 
hendes store nysgerrighed gjorde, 
at hun allerede havde gang i flere 

andre projekter og også var at finde 
på LinkedIn under betegnelsen 
Kulturaktivist. Så mon ikke pensio-
nisttilværelsen bliver travl og fyldt 
med spændende aktiviteter. 

RYK siger tak for det flotte og 
store arbejde gennem årene 
og ønsker rigtig god vind 
fremover.

Afskedsreception 
for RYKS redaktør 
Birgitte Bjørkman

VM i kørestolsrugby i Vejle
Vejle Kommune, Sport Event 
Denmark og Parasport Danmark var 
værter for World Wheelchair Rugby’s 
VM i kørestolsrugby 2022 i DGI 
Huset Vejle, og RYKs egen Cathrine 
Guldberg var med som tableofficial

– Det har været en stor, spændende og in-
tens oplevelse at deltage som Tableofficial 
til VM i Kørestolsrugby. Sidste år søgte 
Parasport Tableofficals til VM 2022, og min 
mand og jeg tilmeldte os, da vi syntes det 
kunne være sjovt at få den oplevelse sam-
men, fortæller Cathrine Guldberg, der er 
medlem af bestyrelsen i RYK og fortsætter:

– Vores oplæring er bla foregået over 
teams, deltaget i klub opgør, Egmont open 
mv. Under oplæring skulle vi prøve alle de 
forskellige roller, som man kan have som 
Tableoffical; 40 sec clock, scoresheet, 
penalty box og game clock. Og inden VM 

skulle vi vælge den rolle, som vi følte os 
bedst tilpas i. Jeg valgte Scoresheet og 
havde den rolle under hele VM. Her skulle 
jeg holde styr på mål, tid, timeouts mv.

Selvom VM i kørestolsrugby sluttede med, 

at det danske landshold tabte bronzekam-
pen mod Japan med 57-61, og Australien 
blev verdensmestre efter finalesejr over 
USA, var det en fantastisk oplevelse at 
være værter ved et historisk VM, der skabte 
en ugelang folkefest i Vejle.

Cathrine og hendes mand sidder som henholdsvis nr. 2 og 4 fra venstre
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ALDERSGRÆNSEN FOR RET TIL NATOVERVÅGNING OPHÆVES

Alle borgere med et svært handicap får 
nu ret til natovervågning, ikke kun unge 
til og med 23 år. Ekstra midler gør det 
muligt helt at fjerne aldersgrænsen.

Der er blevet brugt færre penge end for-
udset til at sikre unge med svært handi-
cap natovervågning i eget hjem. Derfor vil 
regeringen sammen med aftalepartierne 
bag finanslovsaftalen for 2020 nu fjerne 

aldersgrænsen for, hvornår man har 
denne ret. Det betyder, at det ikke kun er 
de unge i alderen 18-23 år, der har ret til 
overvågning om natten, men alle borgere 
uanset alder, der har en hjælperordning 
efter servicelovens § 95, stk. 3, og behov 
for natovervågning.

Hornbæk- 
funktionen 
fylder 70 år
Fredag 4. november fejrede Afdeling 
for Rygmarvsskader i Hornbæk 
deres 70-års jubilæum. Dagen bød 
på en lang række spændende oplæg 
– alle med afsæt i udviklingen af 
behandlingsformer gennem tiden

RYK var også repræsenteret ved Cathrine 
Guldberg og Jens Bo Sørensen, som 
fortalte om det store og tætte samar-
bejde, som RYK og Hornbæk har haft i alle 
årene. De fortalte også om den betydning, 
Hornbæks særlige ånd har haft for deres 
rehabilitering.

Derudover satte de fokus på mentorarbej-
det og ønsket om at kunne ansætte flere 
mentorer, som det er tilfældet i Norge og 
Sverige.

De mange oplæg fra forskellige personale-
grupper på Hornbæk blev rundet af med et 
par eksterne oplægsholdere, som gav os et 
indblik i fremtidens behandlingsformer og 
hjælpemidler.

Professor Jens Bo Nielsen fra Københavns 
Universitet fortalte om neuroplastici-
tet, og professor John Paulin Hansen fra 
Danmarks Tekniske Universitet fremviste 
en række nye teknologiske muligheder i 
rehabiliteringen.

Karin Busk Sørensen takker for Lautprisen

LAUTPRISEN GÅR I ÅR TIL KARIN BUSK 
SØRENSEN FRA EGMONT HØJSKOLEN
Under Dansk Handicap Forbunds kongres fra 21.-23. oktober 2022 
modtog viceforstander på Egmont Højskolen, Karin Busk Sørensen 
Lautprisen

Lautprisen er en anerkendelse, som 
gives til en eller flere personer, som 
bidrager til at nedbryde fordomme og 
kæmper for, at mennesker med et fysisk 
handicap kan opnå samme muligheder 
som andre. Bag den står Dansk Handicap 
Forbund, Egmont Højskolen, Bevica 
Fonden og Vanførefonden. Prisen er 
opkaldt efter Oluf og Ole Laut, tidligere 
forstandere på Egmont Højskolen.

I år gik prisen altså til Karin Busk 
Sørensen, som gennem et halvt liv 
har skabt muligheder for eleverne på 
højskolen. 

– Hun møder alle på sin vej i øjenhøjde, 
så ingen er ladt tilbage, hun skaber både 

gode rammer og udvikler dem. Hun er 
til stor inspiration for os alle sammen, 
sagde forstander på Egmonthøjskolen, 
Søren Mølgaard Kristensen, der uddelte 
prisen via storskærm, fordi han var i 
Corona isolation i sit sommerhus.

Landsformand Susanne Olsen 
supplerede:
– Det er på tide, at vi får dig frem i lyset. 
Du er en vanvittig arbejdsbi, og man 
kan altid kalde på dig. Du burde klones 
og sendes ud til alle kommuner. Ingen 
opgaver er for store eller for små, og dit 
motto er: ”det finder vi ud af”.

RYK ønker Karin stort tillykke med 
prisen.
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Har du problemer med at tømme tarmen?

Så er Peristeen® Plus måske noget for dig? Peristeen Plus  
er et analirrigationssystem for mennesker, som lider af 
afføringsinkontinens og/eller forstoppelse. Du kan selv betjene 
det, og du er i stand til selv at bestemme, hvornår og hvor du 
vil tømme tarmen.

 Udviklet specielt til mennesker med rygmarvsskade, der  
 har problemer med tarmen og har brug for et højt skyl

 Forhindrer ufrivillig afføring og/eller forstoppelse i op til  
 2 dage

 Gør, at du kan beslutte, hvornår du vil tømme tarmen,  
 så det passer ind i din hverdag

 

Ved brug regelmæssigt, dagligt eller hver anden dag kan 
Peristeen Plus hjælpe til at reducere det fysiske ubehag og 
den psykiske ængstelse, der er forbundet med ufrivillig 
afføring og/eller forstoppelse. Det gør det nemmere at gå  
på arbejde og deltage i sociale aktiviteter.

Vil du vide mere 
Ring til os på 49 11 12 13 og få en uforpligtigende snak om 
dine muligheder for at afprøve Peristeen Plus. 
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem 8.30-16.00. 

Ring til os på 49 11 12 13

Linda

Kontinenssygeplejerske 

Udviklet specielt  
til mennesker med 

rygmarvsskade
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