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Med et kateter som er langt nok til at
tømme blæren fuldstændigt og som har
øjeblikkelig aktivering, enkel indføring og
lækker emballage, giver LoFric Sense dig
en sikker og enkel kateterisering - hvor
som helst og når som helst.
Opdag alle de fordele LoFric Sense kan
give dig.
Besøg os på www.lofricsense.dk

Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., 2620 Albertslund.
Tlf: 4371 3377. Fax: 4371 7865 www.lofricsense.dk
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Sikker – enkel og fuldstændig
blæretømning med dokumenteret
sikkerhed også ved langtidsbrug.
Hygiejnisk – før, under og efter
brug.
Enkelt – funktionelt design fra
opmagasinering til bortskaffelse.
Feminint, smart design og sikker
kateterisering - det er Sense.
© 2009 Astra Tech AB. All rights reserved. 76794-DK-0911

Kvinder har forskellige behov. LoFric®
Sense™ er det nye kateter, som forener
medicinske behov med en moderne livsstil,
så det passer til forskellige kvinders ønsker.
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Vinteren har været kold og besværlig for os på hjul
og med stokke, og selv ser jeg frem til forårets sol
og varme. En tur til den svenske ø Gotland eller til
Fanøs vadehav er dette nummers bud på en god
forårsoplevelse.
Mange læsere benyttede sikkert vinteren til at se filmen Avatar - med eller uden 3D briller. Selv trodsede
jeg snedriver og kulde og slog mig ned i de røde
plyssæder for at se Avatar, og det er der kommet
en artikel ud af.
Vi bringer som altid nyt om forskning, bl.a. har
Jane Horsewell skrevet en blog fra ISCoS’ møde
i Firenze, og vi har kigget nærmere på det islandske TV-spot for cure, der fejede over skærmen i
julemåneden. Der indsendes mange spørgsmål til

Ekspertbrevkassen via ryk.dk, og derfor bringer vi tre
sider i dette nummer med spørgsmål og svar.
Vi kigger nærmere på forslaget til ændrede bilregler,
der desværre ikke bringer så meget nyt med sig, og
omtaler en ny online bog med fokus på siddestilling
for kørestolsbrugere.
Fra udlandet bringer vi en historie om Geoff Holt,
der er tetraplegiker og har krydset Atlanten; kun
med en personlig hjælper og en fotograf. Herhjemme
mestrer vi en guldvinder i svømning og krydser
fingre for Danmarks første siddende langrender.
Efter forår kommer sommer, og sommerkurset i uge
30 er en tilbagevendende, succesfuld begivenhed i
RYK. Det er der en god grund til. Læs hvorfor.
Birgitte Bjørkman, redaktør
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Borgerstyret Personlig Assistance

VI GØR DET NEMT
Er du visiteret til hjælp efter §§ 95 eller 96, kan du
bevare din frihed og samtidig slippe for en masse
besvær. Med vores BPAssistent planlægger du selv
din hverdag, men overlader de administrative byrder
til os.
Se hvordan BPAssistent virker
på www.formidlingen.dk
– eller ring til os på 36 34 79 00

3413_BPA_handicapnyt_183x127_01.indd 1

24/09/09 12:08:02

SPECIALOPBYGNING AF

Når du vælger auto-mobil.nu, kan vi garantere
dig en handicapbil, Taxa eller institutionsbus, hvor
alt skræddersyes præcist efter dine ønsker og mål
- udført af velkvalificerede teknikere.
Ring til Christian Rosendahl eller Per Zoëga og få mere
at vide på telefon 7542 0600.

Vi opbygger og leverer
alle bilmærker
Christian
Rosendahl

Opbygning af Taxa og
institutionsbusser.

Per
Zoëga

Villy Veirup as . Industrivej 1 . 6760 Ribe . 7542 0600 . www.auto-mobil.nu
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Besparelser kan koste dyrt

U

dgifterne til det specialiserede socialområde har igennem
flere år været stigende. Området dækker blandt andet
kommunernes udgifter til mennesker med handicap, og
en del af forklaringen på stigningen er den konstante nyudvikling af
mere raffinerede hjælpemidler. Det har skabt et større udvalg og bedre
muligheder for at dække individuelle behov.
Nu har finansminister Claus Hjort Frederiksen sagt stop.
Kommunernes budgetter for 2010 er fastlagt med den målsætning, at
udgifterne til handicapområdet ikke må stige. Heldigvis er der også en
hensigtserklæring om, at beløbet heller ikke må skæres i. Spørgsmålet
er, hvordan vi borgere med særlige behov får dette at føle?
Det ligger fast, at lov ligger over budget i retslig status. Det kan blive
et dilemma for kommunerne, hvis – eller når – der ikke bliver råd til
det, vi som borgere har ret til.

Ane Esbensen, leder af Center for Ligebehandling af Handicappede,
foreslår en radikal forsøgsordning. Det går på at forenkle proceduren
ved behandling af ansøgninger om hjælpemidler: Så snart der er konstateret et behov, kan hjælpemidlet bevilges. Det vil spare kommunen
for en masse administration og dokumentation, og den besparelse
vil så kunne bruges til dækning af flere
hjælpemidler. Udgifterne til hjælpemidler vil muligvis stige en overgang,
men den øgede livskvalitet, det vil give,
kan ikke gøres op i penge. Desuden er
der næppe nogen, der søger om et hjælpemiddel, de ikke har brug for. Jeg er
tilbøjelig til at sige tværtimod.

Leder

Tendensen til at det er blevet sværere at få bevilget det, man har ret
til, er ikke ny. Det er rimeligt nok, at man skal argumentere for og
begrunde sine behov. Men desværre er der efterhånden flere kraftige
indicier på, at sagsbehandlere og visitatorer pålægges at give afslag
pr. automatik i håb om, at borgeren accepterer dette. Hermed er retssikkerheden for alvor truet, specielt for dem, der ikke har indgående
indsigt i deres egne rettigheder. Det er kommet dertil, at man ikke
nødvendigvis skal tage et afslag for et svar. Under alle omstændigheder skal man altid bede om en skriftlig begrundelse og ud fra den
vurdere, om man bør anke afgørelsen.

nens økonomi men også på livskvalitetskontoen for borgeren. Et eksempel
fra den virkelige verden er en bekendt,
der i løbet af kort tid har fået sin tredje
kørestol fra samme firma, da de to
foregående ikke har passet ordentligt
– hvilket den tredje i øvrigt heller ikke gør. Det er en billigere stol end
et andet, bedre mærke, men i sidste ende har kommunen måttet betale
for tre kørestole. Ved valget af det rette hjælpemiddel er samarbejdet
med borgeren, der skal bruge det, altafgørende. Men det kræver også
professionel rådgivning om, hvilke muligheder, der er.

Finansministeren foreslår også kommunerne at afbureaukratisere og dermed spare penge. Hvis det sker, kan vi
håbe på kortere sagsbehandlingstider
– men jeg vil se det, før jeg tror på det.
Det er et spørgsmål om politikernes
tillid til de kommunalt ansatte og de
kommunalt ansattes tillid til borgeren.

Som nævnt i en tidligere leder er de gennemsnitlige sagsbehandlingstider blevet længere. Så længe ansøgningen ikke er færdigbehandlet,
har kommunen ikke udgifter, så man kan desværre foranlediges til at
tro, at kommunerne bevidst spekulerer i dette. Retningslinjerne for
sagsbehandlingstiderne er så diffuse, at der reelt set ikke er nogen
sanktionsmuligheder over for kommuner, der trækker tiden ud.
Tendensen er klar: Det er i stigende grad blevet interesseforeningernes rolle at være det enkelte medlems sagfører i sager omkring
bevillinger af handicaprelaterede foranstaltninger. Det bliver vi som
foreninger og borgere nødt til at indstille og forberede os på.

Mikkel Bundgaard
Formand

En umiddelbar besparelse ved at bevillige et billigere hjælpemiddel
kan på længere sigt blive en bekostelig affære. Ikke bare for kommu-
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Tips Tricks
Vasketøj på hjul
Vipp vasketøjskurv på hjul er designet med det klassiske Vipp design for øje. Fremstillet i flot, rustfrit,
lakeret stål og gummi med luksuriøse detaljer. Låget
er af børstet, rustfrit stål og både låg og bund er forsynet med huller, der sikrer luftcirkulation til vasketøjet. Vasketøjskurven har en todelt inderpose, så
sortering af vasketøjet kan ske med det samme. De
skjulte gummihjul gør vasketøjskurven nem at flytte.
Måler 69 x ø39 cm og rummer 75 liter. Forhandles
i farverne sort og hvid. Vejlende pris 3.000 kr. Se
vipp.com.
BB

Krus

Vandtætte
SealSkinz Ultra Grip Glove er udviklet til fiskeri, hvor
det tynde materiale ikke hæmmer ens førlighed med
stang og line, men handsken er også velegnet til kørestolsbrugere, der behøver et godt greb med en vandtæt
og isolerende handske. Og hvem kunne ikke have brugt
en varm og vandtæt handske i de kolde vintermåneder, hvor almindelige skindhandsker måtte give op?
Handskens inderside er af fin merinould, der gør den
behagelig og varm. Membranen i midten er vandtæt
og kan ånde, mens ydersiden har en stærk belægning,
der giver et sikkert greb om drivringen. Handsken er
tætsiddende og giver en god pasform. Findes i størrelse
m, l og xl og købes hos bl.a. Sport Dres. Pris 399 kr.
BB

Pavina er navnet på dette Bodum
porcelænskrus med silikoneomslag.
Omslaget giver et godt greb om
kruset samtidig med at man er sikret mod, at man brænder hænderne.
Kruset er derfor særligt velegnet til
varme drikke. Kruset tåler både
maskinopvask og mikroovn og
findes i følgende farver: Lime, rød,
lilla, orange, sand, grå og sort. Fås
i tre forskellige størrelser: 0,4, 0,5
og 0,08 l. Bodum Pavina sælges i en
pakke med to krus og kan fås på tilbud til 80 kr. Se bodum.com
BB

Tetra Turn
Stramme skruelåg kan forhindre adgang til et koldt og læskende glas sodavand for personer
med nedsat kraft i hænderne. Det er der nu råd for. Denne nye flaskeåbner, der er
designet af Dion Licht Jensen. er en hjælpende hånd til at skrue låg af sodavandsflasker. Man skal blot sætte flaskeåbneren ind over skruelåget og presse
håndtaget rundt. Tetra Turn passer til de fleste flasker med skruelåg.
Flaskeåbneren er fremstillet i plast, vejer 45 g og måler 16 cm
i længden og har en diameter på 31 mm. Tetra Turn fås i farverne sort, gul, rød, blå og grøn og koster 49 kr.
Købes på skagen-shop.dk.
BB
RYK! 1 · 2010
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I filmen Avatar ankommer den
unge marinesoldat, Jake Sully,
der er blevet paraplegiker un
der militærtjeneste, til plane
ten Pandora, hvor han med
avanceret teknologi sæt
tes i stand til at overtage en
gående krop. Prisen for at
få fixet sin rygmarvsskade
kan diskuteres – for kroppen
er blå og har en meget lang
hale. Jake Sully spilles af Sam
Worthington, og det gør han
så overbevisende, at der skal
et skarpt øje til at se, at han
ikke er kørestolsbruger.

AVA

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Avatar Motion Picture © 2009 Twentieth Century Fox

J

eg var nok den eneste i biografsalen den fredag aften, hvor
filmen Avatar spillede sig ud ad lærredet i 3D format, der fik
en særlig mavefornemmelse i én af filmens scener. Det er, hvor
filmens hovedperson, korporal Jake Sully sidder og vrikker med
tæerne.
Jake Sully er paraplegiker og er netop vågnet op i sin tre meter høje,
blå avatarkrop. Han kigger forundret ned på sine tæer, som bevæger
sig, og med samme forundring hopper han ned fra briksen, mærker
gulvet under sig og løber euforisk ud af rumstationen og videre ud i
det fri – han kan slet ikke holde op med at løbe.
En gammel drøm
Scenen er hverken sentimental eller rørstrømsk, og hos mange
biografgængere giver den nok kun anledning til en tør konstatering:
”Fedt! Han kan gå igen!”. Hos mig berørte scenen en for længst
slukket drøm om at stikke fødderne ned i strandkantens solvarme
sand og lade sandkornene løbe gennem tæerne med en kildrende
fornemmelse. Nu sad jeg en kold januardag i biografsal 5 på
Fisketorvet med popkorn i skødet og fik erindringer om fantasier,
jeg havde for snart 40 år siden; om at jeg en dag ville vågne, vrikke
med tæerne og gå igen.
Fjernstyring af avatar
Korporal Jake Sully er helten i filmen Avatar. Han er blevet paraple-
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giker under tjeneste som marinesoldat og sidder nu i kørestol. Men
han keder sig og ender på en ekspedition på den fjerne og frodige
planet, Pandora, hvor han overtager jobbet efter sin afdøde tvillingebror. Her hersker en avanceret teknologi. Ved at blande menneskelig dna med dna fra de indfødte på Pandora, skaber forskerne en
avatar, der ligner de indfødte men har menneskelig bevidsthed. I en
sovende tilstand på den solarielignende briks kan Jake Sully fjernstyre sin gående Na’vi krop og blande sig med de ægte Na’vier. Kun
når behovet for fødeindtag indtræder, må Jake Sully efterlade sin
hybridkrop, der bringes i en sovende tilstand på planeten, og vende
tilbage til kørestolen på rumstationen.
Computertynde ben
Under filmen blev jeg flere gange i tvivl, om Sam Worthington er
en rygmarvsskadet skuespiller, jeg blot endnu ikke havde hørt om?
Men den manglende siddepude i den manuelle kørestol var afslørende. Sam Worthington spiller overbevisende som paraplegiker.
Fra hans køreteknik til forflytninger fra stol til briks. Og så er han
absolut ikke lig de stereotyper, man oftest benytter i film, når mennesker med handicap skal portrætteres.
Hvad der gjorde mig så meget i tvivl, var de ”para-tynde” ben, Sam
Worthington sidder med. Det er jo brugt før at sætte en gående
skuespiller i en kørestol, men benene afslører dem som regel altid
(hvis de ikke gemmes bag en grim plaid, som adskillige skuespillere

ATAR
Øverst følger Jake Sully tilblivelsen af sin avatar, og nederst er han
vågnet op i sin nye avatarkrop, der kan gå modsat hans menneskekrop,
der er rygmarvsskadet.

gennem filmhistorien er blevet pakket ind). Men med computergenererede special effects er man i dag i stand til at manipulere så
avanceret med filmbilledet og som her i Avatar: udstyre Korporal
Jake Sully med et par ”para-ben”. Fantastisk!
Ingen science fiction over stolen
Kørestolen spiller en ubetydelig rolle i filmen. Den er en rekvisit, der ikke tager fokus fra personen, der sidder i den. Omdrej
ningspunktet er korporal Jake Sullys person og ikke hans handicap.
Jeg kan dog ikke lade være med at bemærke, at der i øvrigt ikke er
meget avanceret teknologi eller science fiction design over kørestolen, som man har sat Sam Worthington i - på trods af, at vi befinder
os i det 22. århundrede. Det havde været interessant, om man havde
computerleget lidt med den side også.
Til gengæld kan man lappe en rygmarvsskade sammen. Stamcel
leforskningen er kommet for at blive i det 22. århundrede - vel at
mærke, hvis man har penge. Det har korporalen ikke, og filmen
bliver derfor også en politisering af et behandlingssystem, der ikke
giver lige adgang til behandling.
En stærk karakter
Filmens brug af en karakter i kørestol som hovedrolleindehaver i
en film, der er en blanding af science fiction og action er positivt.
Ikke alene har karakteren hovedrollen, den er også filmens helt.

Instruktøren har ikke blot udstyret korporalen med en kørestol,
men også med en stil og attitude, der er handlekraftig. Det kan vi
godt bruge lidt af; også med risiko for at heltebilledet sender os
over i stereotypen ”supermænd”. Men skal jeg vælge, så foretrækker jeg sidstnævnte, der trækker fordomme om mennesker med
handicap ud af offerrollen og ”plaidsyndromet” – billedligt talt. For
plaider er der ikke så meget adrenalinsus over.
Den veltrænede korporal repræsenterer rygmarvsskadede på en
ganske anden og positiv måde end fx i filmen Million Dollar Baby,
hvor den kvindelige hovedrolleindehaver begår selvmord efter at
have pådraget sig en rygmarvsskadet. Det er ikke synd for Jake
Sully!
Min gamle drøm om at gøre, hvad Jake Sully gør i Avatar, efterlod
jeg på biografsædet sammen med resterne af popkornene. Langt
sværere var det at trille ud på den kolde parkeringsplads efter knap
tre timer i Pandoras tredimensionelle og forunderlige verden.
PS. For dem, der ikke allerede har set Avatar, anbefales det at se den
i 3D format.
Avatar. Instruktion: James Cameron. Medvirkende: Sam
Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Zoe Saldana.
166 min. USA 2009.
RYK! 1 · 2010
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Ta’
Sommerkurset på Egmont Høj
skolen er også for børnefamilier.
Peter Marx har i flere somre
haft sine to døtre med, og det
har været en succes. Derfor
anbefaler han andre forældre at
gøre det samme.

Tekst: Peter Marx
Foto: Karsten Rander, m.fl.

S

ommerkurset på Egmont Højskolen
er et helt formidabelt tilbud til de,
der har børn. Mine to piger på nu 10
og 14 år har været med på alle mine ophold
på Egmont og altid nydt det til fulde. Jeg
afleverer dem i børnegruppen hver morgen
og ser dem glade igen, når jeg har fri fra
sit kursus. Det giver mig mulighed for at
deltage som kursist på lige vilkår med alle
andre deltagere.
Programlagt børnepasning
Reglen er, at børnegruppen tager børnene,
når de voksne har en aktivitet. Det vil sige
i al den tid, der foregår kurser, foredrag og
andre fællesaktiviteter. Børnegruppen er
under ledelse af nogle voksne med tilpas
barnligt sind til at de altid virker til at have
det lige så sjovt som ungerne. Børnene er
med til at bestemme, hvilke aktiviteter,
de skal lave i løbet af ugen. Ofte er de delt
op i to grupper efter alder, da der altid er
både større og mindre børn, og de vil gerne
forskellige ting.
Vandland og sæbekassebiler
Normalt har ugen altid været alt for kort.
Sidste år lavede børnegruppen rollespil,
hvor de syede kostumer og lavede rekvisitter, malede sig og forberedte sig til det
store slag. De af børnene, der havde lyst,
sejlede en lille tur op langs kysten i kano og
overnattede på stranden. Forrige år byg-
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gede børnegruppen tømmerflåder og havde
vandkrig med vandballoner, vandpistoler,
osv. Om lørdagen kørte de ræs i de sæbekassebiler, de havde lavet i løbet af ugen.
Fredag er der altid udflugt til et sommervandland, og ind i mellem er der tid til at
spille, se film, lege i gymnastiksalen eller
prøve klatrevæggen i gymnastiksalen.
Tryghed og tolerance
Nøgleordet er masser af muligheder for
børnene til at gøre det, de har lyst til. En frihed, som kommer af at Egmont er et meget
trygt sted, hvor det er nemt at færdes, og at
der altid er nogle rare mennesker, man kan
spørge. Det er et afgrænset område men
rigeligt stort til en uge. Det kan børnene
godt lide. Da mine piger var på Egmont
Højskolen den første gang, fandt de hurtigt

rundt på stedet på egen hånd, og de vidste,
hvor de kunne finde mig.
Mødet med andre
En af de stærkeste ting, især for nytilskadekomne og deres familier, er at møde andre
rygmarvsskadede og deres familier. Det
giver mulighed for erfaringsudveksling, som
har stor værdi. For børnene er det også en
god oplevelse. De møder andre børn med
en far eller mor, der sidder i kørestol og
oplever, at ens forælder er én blandt mange.
Det gælder også mødet med de kursister,
der har et handicap, man ikke er vant til.
Børnene får mulighed for at opleve anderledes mennesker som ganske normale.
Siden vores første sommerkursus, har jeg
ikke behøvet at skulle overtale mine piger.

børnene med
Sommerens bedste uge
Tekst: Peter Marx

De elsker at være med i uge 30. Og de har
allerede overtalt mig til, at vi alle tre drager
mod Hov igen til sommer.
- Så, tag på RYKs sommerkursus og tag bare
børnene med!

Fakta

Sommerkurset på Egmont Højskolen
afholdes altid i uge 30. Alle medlemmer af RYK modtager programmet i
foråret. Ikke-medlemmer kan rekvirere
programmet via ryk.dk eller egmont-hs.
dk. Patienter og pårørende på Klinik for
Rygmarvsskader og Paraplegifunktionen
finder programmet på stedet.

Efter syv sommerkurser på Egmont
Højskole og de fem med RYK, kan jeg
kun anbefale det. Der er hold for enhver
smag, fra selvudvikling over madlavning
og maleri til mere fysisk aktive hold som
idræt, friluftsliv og motorsport. Det har
altid været gode kurser, som jeg har fået
noget ud af og hygget mig rigtig godt på.
Overnatningsforholdende er gode,
maden er dejlig og personalet er altid venlige og i godt humør. Det samme gælder
de frivillige, som ofte er gengangere – vel
fordi de også synes, det er en god uge.
Omgivelserne er dejlige med masser af
grønt, og så ligger havet lige uden for
døren med en badebro specielt designet
til kørestolsbrugere, så alle kan komme i
vandet.
Noget af det bedste i uge 30 (som er det
populære navn for RYKs sommerkursus)
har jeg dog altid syntes var fællestiden.
Man møder en masse nye mennesker,
men genser også alle de gamle. Man hygger sig gevaldigt i løbet af dagen, i baren
om aftenen og ved de mange fællesarrangementer som fester, foredrag eller
vanddagen.
Det er også rart for én selv at være et sted,
hvor man ikke behøver tænke så meget
over, at man har et handicap. Det skyldes
de gode fysiske rammer og det, at der
altid bliver taget hensyn til alle.
RYK! 1 · 2010
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Sommerkursus:

Også for gående
- Mange gående rygmarvsskadede tænker sikkert, at uge 30 mest er
for kørestolsbrugere. Men det er ærgerligt, for som rygmarvsskadet
har vi nogle fælles problemstillinger, fortæller Lotte Tobiasen, der
selv har haft stor glæde af at være med på flere af sommerkurserne
på Egmont Højskolen.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Kasper Rander

Som dårligt gående
giver sommerkurset en
fantastisk mulighed for
at være aktiv.

F

ørste gang Lotte Tobiasen deltog
på et sommerkursus på Egmont
Højskolen var i 2006. Hun var netop
blevet medlem af RYK, da invitationen
dumpede ind ad brevsprækken.
- Det var lige mig, tænkte jeg.
Og sommerkurset levede fuldt op til Lottes
forventninger.
- Det er en rigtig god måde at kombinere
ferie og samtidig møde andre mennesker;
ikke mindst andre rygmarvsskadede,
fortæller Lotte, der blev så begejstret efter
første gang, at hun har deltaget på sommerkurset hvert år siden.
Jeg fik et skub
38-årige Lotte Tobiasen har en medfødt
rygmarvsbrok, men først i en alder af 29
år begyndte det at give hende gener. Lotte
er gående men bruger kørestol, når hun
har behov for at aflaste eller skal gå over
længere strækninger. Mest fordi det smerter
at gå.
- På sommerkurset tager jeg altid min kørestol med. Og jeg er jo ikke den eneste, siger
Lotte og ler.
Til gengæld oplevede hun den første sommer, at de andre deltagere kiggede skævt til
hendes kørestol.
- Den var hverken smart eller passede
mig særlig godt, og jeg fik kommentarer
som ”Hvorfor sidder du i den mærkelige
kørestol?”
Den erfaringsudveksling er guld værd,
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mener Lotte, som i dag har en stol, der passer hende.
- Jeg har fået viden og indsigt på sommerkurset, jeg ellers ikke havde fået. Jeg fik et
godt skub!
Anbefaling til gående
Lotte anbefaler da også andre gående rygmarvsskadede at tage på sommerkursus.
- Mange gående tænker sikkert, at sommerkurset mest er for kørestolsbrugere. Men
det er ærgerligt, for som rygmarvsskadet
har vi nogle fælles problemstillinger.
På spørgsmålet, om hun selv havde betænkeligheder, da hun skulle tilmelde sig til sit
første sommerkursus, svarer hun nej.
- Jeg har heller ikke mødt nogen, der ikke
mente, jeg hørte til på sommerkurset. Hver
sommer har jeg følt mig meget velkommen.

Lotte kan godt forstå, at nogle gående
holder sig tilbage.
- Tanken om at ”du er sluppet heldigt” kan
måske holde én tilbage. Men det skal jo
være legalt at forholde sig til sin sorg over at
miste noget funktion. Den anerkendelse er
vigtig, både fra én selv og omgivelserne.
Legalt at vralte
Lotte Tobiasen håber da også, at den nyop
rettede gruppe i RYK, Johnny Walker kan
være med til at trække flere gående rygmarvsskadede til Hov i uge 30.
- Som dårligt gående er Egmont Højskolen
også et fantastisk sted. Man kommer nemt
til alt.
- Til daglig gør jeg mig meget umage med
at gå pænt, men på sommerkurset kan jeg
slappe af. Det er en befrielse ikke at skulle
tænke på, hvordan man ser ud, når man går.
De andre kursister ved jo, at der er en årsag,
forklarer Lotte og fortsætter med et skævt
smil:
- I uge 30 er det legalt at vralte!
I tre af somrene har Lotte været på sejladsholdet, og et enkelt år stod ugen på
friluftsliv.
- Det er bare for fedt. Ugen giver mig så
meget energi.
Lotte er da heller ikke i tvivl om, hvor man
kan finde hende i uge 30 i år.

Øverst: I tre somre har Lotte nydt den friske
havluft på sejladsholdet.
Nederst: Selvom man kan gå, kan man godt
få brug for en stol, og det er der altid råd for
på Egmont. Her har man på havnen fundet en
havestol frem til Lotte.

My personal Atlantic

Englænderen Geoff Holt har som den første tetraplegiker krydset
Atlanten. I en specialbygget 60 fods katamaran og med en hjælper
om bord udfordrede han havet og sine fysiske begrænsninger.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Todd Van Sickle

A

llerede som 18-årig havde
engelske Geoff Holt tilbagelagt mere end 30.000 sømil.
Atlanten var krydset tre gange og
utallige soloture var gennemført.
Men i 1984 bremsede en badeulykke
den unge, aktive sejler. Geoff Holt
blev tetraplegiker, og der skulle gå
mange år, før han genvandt håbet om
at komme ud at sejle igen ved egen
hjælp.
Personal Everest
I 2007 tog Geoff Holt udfordringen
op og sejlede som den første person
i kørestol rundt om Storbritannien.
Turen på 1.500 sømil tilbagelagde
han alene i en specialbygget trimaran. Det blev det, Geoff Holt selv
kalder sin ”Personal Everest”.
Impossible Dream
Nu har den 43-årige, engelske sejler endnu engang skrevet sig ind
i historiebøgerne. Han har krydset Atlanterhavet fra Lanzarote til
den caribiske ø, Tortola i en specialbygget 60 fods katamaran. Kun
sammen med en personlig hjælper og en fotograf ombord.
Den oceangående katamaran ejes af organisationen Impossible
Dream, der har brugt mange år på forskning og udvikling af en
bådkonstruktion, der gør det muligt for kørestolsbrugere at sejle
båden alene.
Båden er fuldt tilgængelig og med trykknap-teknologi kan båden
navigeres og sejles ved egen hjælp uden fysisk formåen. Med Geoff
Holts færdigheder som erfaren sejlsportsmand lå det i kortene, at
katamaranen og den erfarne, engelske sejler var et godt match, og
den 10. december lagde Geoff Holt fra kysten på Lanzarote for at
udfordre Atlanterhavet.

Øverst: I 2007 sejlede Geoff Holt
alene rundt om Storbritannien
i en specialbygget trimaran. Det
blev det, Geoff Holt selv kalder sin
”Personal Everest”.
Til venstre: Den specialbyggede 60
fods katamaran, Geoff Holt krydsede Atlanterhavet i.

Største udfordring
De 2.700 sømil blev tilbagelagt
på 28 dage. Det blev dog en længere tur end planlagt. Forurenet
brændstof tvang Geoff Holt til at tage en omvej til Kap Verde øerne
og generatorproblemer betød, at han måtte bruge en masse energi
på at styre båden med hånden, som han fandt meget trættende. Den
største udfordring var dog hans handicap. Han oplevede, at alt blev
20-30 gange hårdere end på landjorden, og det tog en masse energi
at holde balancen i kørestolen under overfarten.
Sejladsen over Atlanten, der sluttede den 7. januar, blev med Geoff
Holts egne ord ”My Personal Atlantic”. For Geoff Holt er turen
dog mere end blot en personlig sejr. Han ønsker også at bevise, at
handicap ikke behøver at være en hindring for utrolige, sportslige
præstationer. Selv overvejer han allerede sin næste udfordring.
Læs mere på geoffholt.com og personaleverest.com. Geoff Holt har også
udgivet bogen ”Walking on water”. Selvbiografi af Geoff Holt. 2008.
RYK! 1 · 2010
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Østersøen har mange perler, - Gotland
er uden tvivl den største, eller snarere
en ren guldklump, og dét i mere end ën
betydning.

Destination
Gotland
Tekst: Janke Bondam • Foto: Gudrun Gisladottir

L

eder man efter et
Got og tilgængeligt
rejsemål er Gotland
stedet. Øens hovedby
Visby blev i 1995 udnævnt
til at være World Heritage,
og ingen kan være i tvivl om
hvorfor. At besøge denne ældgamle og smukt restaurerede by er
intet mindre end mind blowing. Man bliver ikke alene hensat til
byens guldalder i Hansestadens velmagtsdage, man kan også på
byens museum, Fornsalen, blive taget trillioner af år tilbage i tiden
ved at se masser af aflejringer, sedimenter og forsteninger, der har
sat sig spor i havbundens plader. Alt sammen vidner om liv på alle
fronter, og klichéen ”historiens vingesus” har om noget sin berettigelse her. De svundne tiders tilstedeværelse er vibrerende nærvær
såvel fysisk som psykisk, - og øredøvende tankeansporende.
Ankomst i den lyse nat
Ved midsommertid, hvor solen knap gider gå i seng, tog vi færgeruten Destination Gotland fra
Oskarshamn. Færgen har gode
adgangsforhold med elevatorplads på vogndækket og et fint
handicaptoilet. Der er adskillige sejladser om dagen, men vi
valgte at rejse i aftensolen. Efter
tre timer lagde vi til i Visby ved
midnatstid, og i den lyse nat
fandt vi hurtigt campingpladsen
lidt nord for byen.
Tilgængelighedsguide
At være udnævnt til World
Heritage forpligter og indbefat-
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ter således også, at tilgængelighed for alle tages alvorligt, og det
bliver den gjort i Visby. Disse initiativer ville vi gerne høre mere
om, så vi havde aftalt et møde med Visbys turistråds kommunikationsmedarbejder, Marika Grankvist og tilgængelighedskonsulent,
Lil Jacobson fra stadsarkitektkontoret. Også solen deltog. Det var
rent ud sagt et pragtvejr – noget Gotland ofte er udsat for. Over et
hyggeligt morgenbord i solen blev vi informeret om alle de tiltag,
man har lavet og laver for at gøre denne meget gamle by tilgængelig.
Det var imponerende at høre om, for datidens arkitektur står jo
indimellem i direkte kontrast til nutidens tilgængelighedsbehov.
Tilgængelighedsbestræbelserne gælder ikke kun Visby men hele
Gotland, og man har derfor fra stadsarkitektkontorets side udarbejdet en detaljeret tilgængelighedsguide for stort set alt af betydning
for turister på Gotland. [Guiden kan rekvireres her: gotland.se/
tillganglighetsguiden]. Derefter blev vi inviteret på en guidet tur
rundt i byen, og det kan varmt anbefales, for på den led får man det
historiske perspektiv levendegjort med interessante informationer
og fortællinger.
Tilgængelige ruter
Fra Turistforeningen og Stads
arkitektkontorets side har man
lavet tre forslag til tilgængelige
ruter gennem byen. Udstyret
med disse indtegnede ture i
bykortet, gik vi dagen efter selv
på opdagelse. Der skulle selvfølgelig skubbes godt ind mellem,

Øverst: Stenfår som trafikstoppere.
Til venstre: “Raukar hunden” på
Fårø.

Udsigt til havet
over den gamle
kirkeruin i Visby.

og når den ellers relativt plane brostensbelægning blev til den ægte
middelaldervare - toppede brosten - måtte der holdes på hat og
briller. Men man fik rigeligt igen: alle de smukke træhuse med de
mange roser, de små gader, ruinerne og kirkerne, en vidunderlig
botanisk have og ikke mindst udsigtspunkterne, der gav en fænomenal udsigt over hele ”innerstaden”, der er omkranset af Nordeuropas
bedst bevarede ringmur, der med sine 3,6 km danner ring om den
inderste middelalderby. Om en sej para selv ville kunne hjule gennem byens gader, skal jeg lade være usagt, men vil dog tro det, - jeg
selv bød den skubbende assistance meget velkommen.
Verdensarv ingen hindring
Man må sige, at bestræbelserne på at gøre denne verdensarvs by
tilgængelig er lykkedes på imponerende vis. Løsningerne er smukke
og harmoniske og falder godt ind i middelalderarkitekturen. Men
det stopper ikke her. Man opfordrer enhver, der har brug for det,
til at komme med forslag til ændringer, hvor det behøves, og fra
statslig side fortsætter man med at skubbe på og øge farten med
forbedringskrav efter sloganet Ett tillgängligare Sverige år 2010,
hvor alle offentlige rum søges at gøres endnu mere tilgængelige for
endnu flere. Det gælder selvfølgelig også de offentlige toiletter, der
er spredt rundt om i byen.
Beskattet ø
Vi fik også en billet til byens museum, Fornsalen. Når det gælder
Sverige, behøver man ikke at nævne, at sådan et sted selvklart er
fuldstændig fremkommeligt på alle måder. Her kunne man fordybe
sig i sporene fra Gotlands 10.000-årige historie: stenalder-boplad-

sernes levninger, vikingetidens handelspladser, guldalderen med de
tyske handelsmænd, Valdemar Atterdag - Gotland var dansk i små
tre hundrede år - og så indlemmelsen i Sverige i 1645. Alt sammen
meget tankevækkende. En lille ø midt i Østersøen med så vildt og
vidt omfattende handelsliv i middelalderen, hvor man bogstavelig
talt kunne bade sig i guld og sølv, så rigt som det var, - det er fascinerende at tænke på. Der er fundet over 700 sølvskatte på øen.
Naturreservat
Men Gotland har mere at byde på end Visby. Vi kørte tværs over
øen i sydlig retning ned til Ronehamn. Der ligger Ålarve naturreservat – et fladt og fliget kystområde med rigt fugleliv, hvor en plan og
jævn grusvej, der er let at hjule på, løber gennem strandengene. Et
dejligt, vederkvægende sted med lys, luft og liv, man ikke skal snyde
sig selv for, ikke mindst hvis vejret er godt. Og når man nu er på
Gotland, så ligger Fårø jo lige for, og den 10 minutters færgetur er
gratis. (I højsæsonen er bilkøerne lange til denne overfart). Fårø har
– udover Ingemar Bergmanns gamle hus – de helt unikke kalkstensformationer, raukerne, der rejser sig som ensomme majestæter og
en enkelt som ensom kæmpehund op af havet.
I mange måneder efter turen til Gotland hang Visby som en forunderlig stjerne på mit firmament. Som noget, der vedblev at være
tankevækkende. Gotland er mere end et godt rejsemål.
Se info om Gotland på: gotland.se/tillganglighetsguiden, gotland.info og
destinationgotland.se
RYK! 1 · 2010
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Vadehavet
S

olen er endnu synlig på himlen, da
vi mødes med naturvejleder Kirsten
Stidsholt på stranden ved Sønder Ho
på Fanø. I en trailer spændt for landroveren
står én af de to CadWeazle - eller ballonvogne, som de lokale kalder dem – som jeg
og Viggo Rasmussen har bestilt. Den anden
CadWeazle står allerede på stranden, klar til
Vadehavet.
Nemt og lydløst køretøj
CadWeazle er et tyskproduceret eldrevet,
terrængående køretøj med store ballonhjul.
Det er særligt konstrueret til at kunne køre
i Vadehavet over sand og gennem saltvand.
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Og så er det lydløst. Med en lille håndsrækning forflytter vi os til sædet på køretøjet.
Fodpladen kan justeres og ellers er det bare
at få spændt sig forsvarligt fast, hvilket vores
personlige guide har helt styr på. Først får
vi dog en lille instruktion i styringen af
CadWeazle. Styringen sker via et joystick
på det ene armlæn, og efter lidt øvelse føler
vi os klar til at indtage Vadehavet i max
hastighed, hvilket svarer til rask trav for
vores gående selskab.
Morgensol eller skumringstid
Det er en kold men klar eftermiddag i
november. Alternativet var i øvrigt kl.

6.30 den efterfølgende dag – her er det
naturens kræfter, der sætter dagsordenen
for vadehavsvandringer, der selvsagt kun
er mulige ved lavvande. Så enten kunne
vi vælge at indtage Vadehavet inden morgensolen var på himlen eller i skumringen
med den nedadgående sol som kulisse. Jeg
er ikke morgenmenneske, så sidstnævnte
tiltalte mig, da vi skulle lave aftalen med
naturvejlederen.
Vadehavets historie og dyreliv
Fra strandbredden sætter vi kurs mod
horisonten. En tur på en times tid, hvor
vi stopper undervejs for at se og høre

vej bliver taget op og undersøgt. Og til hver
plante eller dyr knytter vores naturvejleder
en lille historie.
Vadehavet har også et rigt fugleliv og bruges
som spisekammer af 10-12 millioner trækfugle, der lægger deres vej forbi til og fra
deres yngleområder i Nordskandinavien,
Sibirien og Grønland. Men Vadehavet er
også hjemsted for strandskade, stor præstekrave, ryle, sandløber og sølvmåge.
Havets guld
Havet skyller mange spændende ting op, og
mellem tang og skaller kan man også finde
havets guld, ravet. Når der har været storm,
bliver de næsten 50 millioner år gamle
harpiksfossiler, der har ligget på havbunden, skyllet op på stranden. Finder man en
gulbrun klump, er der stor sandsynlighed
for at det er rav. Bider man i det, er man
ikke i tvivl. Det føles nemlig meget anderledes end at bide i en sten.

Vadehavet er en fantastisk
naturoplevelse, og det er nu
muligt at komme ud på en to
kilometer lang vandring over
vadehavets tørlagte havbund.
Ved bestilling af tur med na
turvejleder kan man gratis
låne et terrængående køretøj.

Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

om Vadehavets historie og dyreliv. Vores
personlige guide er en mester i at fortælle
om de mange naturfænomener, Vadehavet
rummer, og der bliver tegnet i sandet og
fortalt.
Vadehavet er et lavvandet og meget foranderligt område; præget af tidevandet, som
to gange i døgnet oversvømmer sandbanker og mudderflader. Der sker hele tiden
en flytning af sand og mudder, og derfor
forandrer landskabet sig hele tiden. Vi
kigger på sandormenes ekskrementhobe,
knivmuslingen med dens meget karakteristiske aflange skal hjertemuslinger, østers
og blåmuslinger. Alt hvad vi finder på vores

Spættede sæler
Turens højdepunkt er mødet med de spættede sæler. De store sælflokke, der hviler de
sig på de yderste, tørlagte sandbanker, er et
fantastisk syn. Her kommer man dem på
helt tæt hold i deres naturlige omgivelser.
Særligt ved lavvande er de mest synlige, og
det sene forår er et godt tidspunkt, hvor
sælerne indfinder sig for at føde deres unger
over sommeren. Blandt de mange spættede
sæler opdager vi også en gråsæl, der har
lagt sig på en sandbanke. Den er større og
dens artsfæller er i stor fremgang her ved
Vadehavet omkring Fanø.
I sit rette element
Solen forsvinder ned bag horisonten, og
selvom vinden er tiltagende blevet koldere,
så kan man ikke andet end frydes over det
flotte lys over Vadehavet, der på forunderlig vis sættes i scene af den røde himmel.
Smukkere bliver det ikke.
Vi vender næsen hjemad mod stranden og
vores ventende kørestole, der aldrig havde
klaret turen over Vadehavet. CadWeazle
er til gengæld i sit rette element og jeg
glæder mig over, at jeg og andre kørestolsbrugere nu har fået mulighed for at opleve
Vadehavet.
I øvrigt blev CadWeazle også vores gående
selskabs redning, der til vores guides forundring mødte op i travesko og ikke gummistøvler, som er det eneste rigtige fodtøj
på Vadehavet. Når vandet stod højere end
traveskoene kunne klare, kunne man stille
sig på fodbøjlen monteret bag på køretøjet
og nå tørskoet hjem.
Det har været en storslået tur på ”Vaderne”,

Øverst Vores personlige naturvejleder indvier
Viggo Rasmussen og Liz Perriton i Vadehavets
mysterier.
Nederst: De store sælflokke på de yderste,
tørlagte sandbanker er et fantastisk syn.

og vi tager afsked med vores guide. Hendes
job er dog endnu ikke slut. Først skal begge
CadWeazle køres tilbage på traileren og
derefter spules rene for saltvandet.
- Hermed en opfordring til læserne om
vadehavsvandring med CadWeazle.

Vadehavstur med CadWeazle
Der er to terrængående CadWeazle til
rådighed. De kan lånes gratis ved tilmelding og køb af billetter til vadehavsvandring. Kontakt Fanø Turistbureau,
Nordby, tlf. 70 26 42 00 eller 70 26 22 00.
Booking af naturvandringer kan også ske
til Marco Brodde, på tlf. 40 95 45 63 eller
mb@fimus.dk. Udgangspunkt for vadehavsturerne med naturvejleder er stranden
ved nedkørslen til Sønderho Strand, to km
vest for byen. Varighed ca. to timer. Pris for
voksne 100 kr. Børn under 14 gratis. Se
også visitfanoe.dk

Indkvartering
Tilgængelig indkvartering på Fanø finder
man hos Brinch Hjem i Sønderho. Se info
på brinchhjem.dk
RYK! 1 · 2010
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Borgerstyret Personlig Assistance

RESPEKT …

Udvikler hele mennesker!

- lad os hjælpe dig

Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance
(BPA) kan du som borger med egen hjælpeordning fra den 1.
januar 2009 få kommunalt tilskud til at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som fx HandicapHjælp Danmark.

Besøg Danmarks mest
rummelige højskole på:
www.egmont-hs.dk

HandicapHjælp Danmark kan bl.a. hjælpe dig med:

Eller på: Villavej 25,
Hou, 8300 Odder

■ Udbetaling af løn samt indberetning til SKAT, ATP
og feriekonto
■ Håndtering af barsel og sygedagpenge til dine hjælpere
■ Kontrakt til dine hjælpere
■ Forsikring af dine hjælpere
■ Udregning af dine hjælperes løn på
baggrund af indsendte vagtplaner
Du får tilknyttet en fast kontaktperson, og får adgang til dit eget
personlige websystem, hvor du
kan holde styr på alle dine data.
Ring på 88 88 71 71 og hør nærmere
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HandicapHjælp Danmark
Stationsalléen 42, 1. sal
2730 Herlev
Tlf: 88 88 71 71
www.hhdanmark.dk

Står du og mangler en hjælper?
Så ring til Pia & Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig!
Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere til
handicappede. Vi dækker hele Danmark.
Vi har en del års brancheerfaring og kan stå til
disposition, når du har behov for det, indenfor
følgende områder:

Telefon 87 81 79 00
mail@egmont-hs.dk

Kørestolstraktor
For dig der vil selv!
- hele livet
Uafhængighed uden skubber!

Almindelige formidlinger
BPA ordninger
Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje
Konsulentordninger
Ledsagere
Lønadministration
Serviceordninger

PIA

PERNILLES
Handicapservice ApS

Forhandler

WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 75 11 63 16 - Mobil 20 40 63 18
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Gådefuld kampagne
En islandsk kampagne for cure, der blev vist som reklameindslag på
de store nordiske TV-stationer i julemåneden, havde ikke opbakning
fra de nordiske rygmarvsskadeorganisationer. RYK! har spurgt
organisationerne hvorfor.
Tekst: Birgitte Bjørkman & Viggo Rasmussen • Foto: ISCI

E

n slatten trædukke
rejser sig langsomt
fra gulvet – med
hjælpende hænder - og går.
Mange danskere så sikkert et
flot markedsført reklameindslag
rulle over TV2-skærmen i december måned. Og mange rygmarvsskadede og pårørende tænker nok: “Nå - nu sker der noget. Endelig
er der nogle, der vil ha’ os op at gå!”.
For hvem kan have noget imod denne speak til den islandske film
på 20 sekunder: ”Lægevidenskaben gør utrolige fremskridt. Alligevel er
det endnu ikke lykkedes at finde et middel mod rygmarvsskader. Men vi
må ikke gi’ op. Vi må stå sammen. Lad os alle sammen underskrive en
fælles nordisk opfordring til WHO om at gøre noget ved sagen.”
Urent trav
Kampagnens skærmtekst var: “Norden vækker WHO til dåd”.
Problemet er bare, at Institut of Spinal Cord Injury (ISCI) anført af
Audur Gudjonsdottir, der er mor til en pige med paraplegi, ikke har
Norden bag sig. Intentionerne fejler ved første øjekast ikke noget,
men islændingene har ikke rent trav. ISCI opfordrede godt nok i
november de nordiske organisationer til at samarbejde om kampagnen – men alene på ISCIs præmisser. Formanden for rygmarvsskadede i Island, SEM, Jon Eiriksson skrev derfor til sine nordiske
kollegaer: “ISCI er startet uden kontakt med SEM eller læger, som
behandler rygmarvsskader i Island. Alt Audur ønsker er at reparere
rygmarvsskader utraditionelt i Kina, Indien og Mexico. Derfor vil
lægerne ikke samarbejde med hende. Hun har selv samlet mange
penge, men har skadet vores chancer for at samle penge.”
I følge kampagnens hjemmeside isci.is/dk er formålet at øge den
internationale forståelse for, hvor alvorligt et internationalt sundhedsproblem rygmarvsskader er, og for at verdens nationer må gøre
en fælles indsats for at finde et middel. Man vil også samle information om de forsøg med reparation af rygmarvsskader, der foretages
rundt om i verden.
Useriøs liste med slyngler
Formanden for LARS i Norge og formand for den nordiske paraplyorganisation NORR, Leif Arild Fjellheim fortæller, at filmen
også er vist på norsk TV:
- I forhold til hvordan kampagnen blev lagt op og noget af forskningen, der refereres til på ISCI’s hjemmeside, har vi i LARS valgt ikke
at tage del i dette. Effekten i Norge tror jeg er lille, da vi kun har fået
få tilbagemeldinger fra vore medlemmer og andre.
Leif Arild Fjellheim kan ikke forstå, hvad ISCI vil opnå. Han er
mistænksom overfor nogle af de læger og firmaer, ISCI henviser til,
og skrev derfor i en mail til NORR: ”I mine øjne er det ikke seriøst
at bringe en liste af slyngler og kvarksalver på et websted. Hvis man

ønsker at være seriøs, er der andre måder at fremme forskning og
kliniske forsøg på.”
Ikke nordisk talerør
Også svenskerne har taget afstand fra ISCI. I Personskadeforbundet
RTPs blad LIV 04-09 kan man læse: “Vi har intet imod, at man
samler kræfterne for at finde kuren for rygmarvsskadede, men ISCI
sender et budskab, som bidrager til en stigmatisering af rygmarvsskadede. Vi mener ikke, at organisationen kan påtage sig retten til at
være talerør for hele Norden uden at have etableret kontakt med de
øvrige nordiske lande.”
Ærgerligt at kræfterne ikke forenes
På hjemmefronten er der også skepsis. RYKs formand Mikkel
Bundgaard er på linje med sine skandinaviske brødre:
- ISCIs kampagne bidrager desværre ikke til at skille skidt fra kanel.
Jeg hører ofte om medlemmer, der søger og prøver nogle af disse
alternative behandlinger. Behandlinger, der ofte er meget dyre.
Virkningerne er udokumenterede, og i værste fald risikerer de en
forværring af deres eget helbred. Derfor må vi informere det bedste
vi kan i samarbejde med specialister på rehabiliteringscentrene i
Danmark. Det ærgrer mig, at islændingene ikke har forenet kræfterne og taget en seriøs debat i NORR i god tid inden kampagnen
blev søsat. For ISCI må have brugt mindst en million på TV-spot,
hjemmeside på seks sprog og pressearbejde.
Utroværdig
RYK! har kontaktet ISCI for at få svar på, hvorfor ISCI kalder det
en fælles nordisk kampagne, når de nordiske landes rygmarvsskadeorganisationer ikke er en del af den. Det svarer de ikke på, men
beklager til RYK!, at organisationerne ikke har ønsket at deltage
i kampagnen. Ifølge ISCI har 5-6000 mennesker fra de nordiske
lande underskrevet opfordringen til, at WHO tager initiativ til en
international indsats for at finde et middel mod rygmarvsskader.
Tallet afspejler selvklart den manglende opbakning fra de nordiske
lande, og RYK! undrer sig over, hvorfor ISCI har brugt millioner af
kroner på en kampagne uden nødvendig opbakning. At kalde det en
fællesnordisk opfordring til WHO er desuden usandt, og kampagnen bliver på bekostning af de etablerede, nordiske organisationer.
Og muligvis er ISCI på vej til at gøre det samme i resten af verden.
ISCI oplyser i sit brev til RYK!, at de er blevet kontaktet af en række
lande verden over, og at de nu vil tage kontakt til tv stationer i USA,
Asien og Europa. Hvorvidt de har støtte fra rygmarvsskadeorganisationerne i de enkelte lande melder historien ikke noget om, og
man bliver ikke klogere af at gå ind på ISCIs hjemmeside: isci.is. En
worldwide kampagne med TV dækning og underskriftindsamling
til WHO er en flot ide, men ISCIs troværdighed blafrer i vinden og
bringer kold luft med sig. Hvor ærgerligt!
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Jane Horsewells

International Spinal Cord Society møde i Firenze
Jane Horsewell deltog i det 48. årlige møde i Firenze som
repræsentant for the European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF).
Hun har nedskrevet dagene i en blog.

Dag 0: Den 21. oktober
Dagen inden den officielle konference går i gang. Vi ankom
til hotellet ”Caravaggio” i går aftes. Nu skal vi finde ”Palazzo
Congressi” hvor ISCoS mødet afholdes. Der er ikke langt fra hotellet til kongrescentret – men fortovene og gaderne er smalle og
belagt med gamle (knækkede) stenfliser. Trafikken er tæt og der er
biler parkeret overalt – også på alle gadehjørner og i fodgængerfelterne. Tja! Firenze er en typisk italiensk by!

Nu er det tid til konferencens åbningsceremoni, som afholdes på
”Palazzo Vecchio” – lige ved siden af det verdensberømte Uffizi
kunstmuseum og på den anden side at Firenzes gamle centrum. Så
– kørehandsker på og gøre klar til fliser og brosten!

”Palazzo Congressi” er et palæ fra 1800-tallet og adgangsforholdene
viser sig at være noget af et forhindringsløb for kørestolsbrugere.

Fotograf: Leif Arild Fjellheim

Fotograf: Andy Horsewell
Også indendørs er bygningen lidt besværlig at finde rundt i, når
man ikke kan bruge trapperne – for at komme rundt skal man
benytte to forskellige elevatorer i hver sin ende af huset samt forcere
to stejle ramper. Heldigvis har man hyret et hold unge hjælpere,
som kommer springende for at hjælpe.
I den nederste underetage er udstillere stadig i gang med at stille
op. På balkonen er posterudstillingen – det er her, at vores plakat
om ESCIFs arbejdsgrupper skal hænges op (som nr. 72 ud af 186
plakater!).
Jeg er tilmeldt en workshop på anden sal om ”evidence-based”
håndtering af senskader og komplikationer, så jeg må skynde mig at
finde den rigtige elevator!
Interessant workshop fra Andrei Krassioukov, Andrea F. Townson
og Stacy Elliot fra Vancouver. Målet var at opfordre lægerne til at
anvende SCIRE – en oversigt over og vurdering af forskningsresultaterne indenfor rygmarvsskader – til at informere deres diagnostik og behandling. Jeg beslutter mig for at læse og lære mere om
SCIRE, når jeg vender hjem.
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”Salone dei Cinquecento” er en stor og flot sal med freskoer og
skulpturer overalt. Ceremonien starter med en række tale fra bl.a.
Sergio Aito, som er præsident for den italienske del af ISCoS,
Firenzes borgmester samt Raffaele Goretti, som er præsident for
FAIP, paraplyorganisationen for de 24 italienske organisationer
for mennesker med rygmarvsskader. Bagefter kommer det årlige
Ludvig Guttmann foredrag, som denne gang holdes af John F.
Dittuno fra USA. Og selv om tidsplanen skrider gevaldigt og mad
og vin venter, byder programmet også på lidt opera fra to solosangere fra Firenzes opera.
Med alle formaliteterne overstået er der endelig tid til at hilse på

Fotograf: Andy Horsewell
venner og bekendte. En god bekendt er Raffaele Goretto, der er
præsident for FAIP (den italienske paraplyorganisation for foreninger af rygmarvsskadede) og aktiv i ESCIF siden den blev stiftet i
2006.

Dag 1: Den 22. oktober
Programmet i dag er ret presset. Det er umuligt at være med til alt
det, man kunne tænke sig, da der er tre parallelle forløb ... samtidig
har jeg arrangeret en del korte møder i løbet af dagen. Med over
1.200 deltagere er der folk nok at snakke med!
Jeg tager med til præsentationen af ”International Perspectives
on Spinal Cord Injury”, som er et WHO og ISCoS fællesprojekt.
Jeg har været med i projektet, både som forfatter og som medlem
af rådgivningsudvalget, derfor er det interessant for mig at høre
reaktionerne hos andre. Rapporten, som dækker mange aspekter
af livet med en rygmarvsskade, forventes færdig til sommer 2010.
Oplægget mødes med stor entusiasme – ikke mindst fra Wagih
El-Masry, som er ISCoS præsident.

Blandede reaktioner herfra ... Wise Young fra Rutgers, USA gav et
udmærket oplæg om farmakologiske forsøg og resultater med lægemidler, som bruges til at undgå yderligere skade lige efter skadetidspunktet, eller som kan bruges til at fremme kroppens helingsproces
efter en rygmarvsskade. Oplægget berører også mulighederne for at
kombinere flere behandlinger – fx at bruge lægemidler for at optimere behandling med stamceller. Young opfordrer til flere kliniske
forsøg med lægemidler under kontrollerede forhold.
Da forummet blev åbnet for spørgsmål, var der en ung kvinde

Jeg løber ind i Inger Lauge, som er på vej til et symposium om
smerte med Nanna Brix Finnerup ... det kan jeg desværre ikke
deltage i.
Jeg er medforfatter på to præsentationer i eftermiddag – så er man
nødt til at møde op for at vise solidaritet! Selvom arbejdsgruppen
om ”SCI data set” om aktivitet og deltagelse har haft mange og
lange diskussioner via e-mail siden sidste efterår samt en del uenigheder, lykkedes det for Marcel Post fra Holland at præsentere arbejdet som et sammenhængende produkt! Jan Reinhardt fra Swiss
Paraplegic Research fortæller lidt om de første færdiganalyserede og
sammenlignelige resultater fra Schweiz og Norge fra vores ”Two to
Tango revisited” projekt.
Så til det store auditorium, hvor Coloplast har sponsoreret et
symposium om håndtering af blære- og tarmproblemer, og hvor Fin
Biering-Sørensen er ”session chairman”. Sidste oplæg er fra Michael
Cogswell fra UK, som har været medlem af det britiske sejladshold.
Han er varm fortaler for anal irrigation. Oplægget vinder genklang
hos mig – fordi Michael fortæller om alle de ”tricks”, han tidligere
måtte bruge for at kunne komme ud at rejse og overleve ophold,
hvor badeværelsesforhold ikke var i orden osv. Jeg genkender hele
problematikken – når den daglige rutine kræver tarmtømning hver
dag, er det svært at lave om på. Så spiser man nogle piller for at
undgå ”uheld”, fordi man springer over ... et par dage senere har
man problemer, fordi man har været forstoppet ... og så videre ... Jeg
har overvejet anal irrigation flere gange, men har svært ved tanken
om at skulle tilbringe tre uger på Hornbæk for at ”lære” det. Jeg
bliver nødt til at overveje det endnu engang ...
Dag 2: Den 23. oktober
Vækkeuret ringer kl. 5.30 (se sidste kommentarer fra i går!). Jeg vil

Fotograf: Andy Horsewell
gerne være med til dagens første symposium om ”eksperimentale,
farmakologiske celletransplantationer samt rehabiliteringsindsatser
i behandling af rygmarvsskader”.

Fotograf: Leif Arild Fjellheim
Fotograf: Leif Arild Fjellheim
i kørestol, Corinne Jeanmaire fra Frankring, som stillede skarp
kritik over lægernes manglende interesse i forskning i reparation af
rygmarvsskader. Jeg oplever større og større opbakning (især blandt
yngre) for en målrettet forskningsindsats for at finde ”The Cure”.
Og det bliver lægerne, forskerne og brugerorganisationerne nødt til
at tage til efterretning ... samtidig er der bekymringer om de mange
eksperimentale interventioner, som foretages i Østen – især i Kina
og Indien.
AstraTechs symposium om håndtering af blæren indeholdt et noget
anderledes oplæg fra svenskeren Clæs Hultling med titlen ”Selv
Wittgenstein skulle tisse”. Pointen var, at for at kunne leve med
blæreproblemer og inkontinens skal man være i stand til at afklare
problemstillinger på en filosofisk plan. Som læge ansat på Spinalis
genoptræningscenter i Stockholm var Clæs med til at indføre
”filosofisk rådgivning”. Idéerne hertil stammer åbenbart fra nogle
undersøgelser i behandlingen af kronisk depression i USA under
titlen ”Plato not Prozac”.
Dag 3: Den 24. oktober
I går aftes afholdtes gallamiddagen med tre-retters mad, musik og
dans. Men et symposium om forebyggelse af traumatiske rygmarvsskader, arrangeret af den østrigske organisation ”Wings for Life”,
trækker alligevel et stort publikum.
Bagefter kom gyseren – et symposium om tryksår med tilhørende
billeder! Desværre mangler jeg den nødvendige baggrund i bl.a.
mikrobiologi og dermatologi til at drage fulde udbytte af programmet. Men gentagne advarsler om, hvor vigtigt det er at ligge på en
trykaflastende madras, gør mig en smule bekymret, når jeg tænker
på de seneste nætter i en mindre komfortabel hotelseng!
Efter fire hektiske dage sidder man og reflekterer over, hvad man
har fået ud af dagene. Til trods for en manglende, lægefaglig uddannelse er der flere og flere brikker, som falder på plads hver gang man
deltager i sådant et møde – og dette medfører en bedre forståelse
for egne og andres problemer. Samtidigt får man inspiration fra de
mange forskellige synspunkter og erfaringer, man konfronteres med
både indenfor og udenfor auditorierne; inspiration, som man kan
bruge i eget liv men sandelig også i organisationens videre arbejde.
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Langhøj er blevet landsdækkende
I september 2009 etablerede Langhøj 2 nye afdelinger i
hhv. København og Aalborg. Vi har samlet en masse gode
folk med erfaring fra handicapbilbranchen, og vi står klar
til at ombygge din nye bil.
HUSK du har altid frit valg af opbygger, og med vores nye
styrke har vi kort leveringstid på bil og indretning.
Se mere på langhoej.dk eller ring: 87 41 10 40.
Langhøj er et familiefirma som i de sidste 30 år har bygget
biler til mennesker med handicap. Langhøj er kendt for et
højt kvalitets- og sikkerhedsniveau samt et stort udvalg af
produkter og løsninger, som giver den bedst mulige tilpasning til kunden.
Langhøj leverer alle typer indretning og alle typer biler.

Mindre risiko for urinvejs infektioner?

Bedre greb under indføring?

Mindre emballage?

Actreen Lite®
– nyt engangskateter
Sikkert, diskret og klar til brug

Actreen Lite® er et coatet glat kateter med flere åbningsmuligheder, samt en
beskyttelsesfolie der under kateterisationen giver en nem og sikker håndtering.

Ønsker du information og prøver tilsendt på Actreen Lite®, kan du sende en
e-mail til kundeservice-dk@bbraun.com eller ringe dertil på tlf. 3331 3141.

B. Braun Medical A/S · Solbjergvej 3, 5. sal · 2000, Frederiksberg · Tlf. 3331 3141 · www.bbraun.dk
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Fremtidens
elevatorer
og lifte
Fremtidens elevatorer og lifte er runde
og roterer! Det danske firma BC Lift er
på vej med et koncept, hvor det ikke blot
er funktionalitet og sikkerhed, der er i
fokus, men også design og diskretion.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: BC Lift

I

det danske firma BC Lift står man midt
i udviklingen af et helt nyt koncept,
hvor den cirkelrunde form går igen
i både en elevator og i en løfteplatform.
Konceptet er så nytænkende, at det ikke er
set før.
Projektet har været undervejs i mange år.
For BC Lifts direktør, Børge Carlsen var
det væsentligt at finde en form, der rummer en række potentialer for fremtidens
elevatorer og løfteplatforme. Bag firmaets
slogan ”dignified access” gemmer der sig et
ønske om en forening af æstetisk design og
funktionalitet.
- Det handler både om værdig adgang for
brugeren men også om respekt for det det
omgivende byggeri.
Jeg er enig og indskyder, at jeg af samme
grund beklageligvis ikke kan lide firmaets
mangeårige produkt, trappeliften. Den er
netop ikke værdig adgang men tilskynder
til eksklusion med fokus på handicappet og
ikke mennesket.
Det er nu ikke for at diskutere trappeliften,
jeg har kontaktet direktøren for BC Lift,
men for at høre om firmaets visioner for
fremtidens elevatorer og lifte.

Rotationslift
Den nye elevator er en lukket rotationslift.
Ideen er at skabe en rund elevatorkabine,
der giver en række fordele i forhold til eksisterende systemer.

- Den
væsentligste fordel er,
at kabinen kan
rotere, mens den kører
op og ned, således at man kan stige ud i en
anden retning, end man stiger ind, fortæller
Børge Carlsen og fortsætter:
- Dette er en fordel i eksisterende bygninger, hvor elevator ikke var tiltænkt fra
starten, og hvor der derfor ofte er problemer med at finde et passende sted, som har
plads både i top og bund.
Den runde kabine har desuden den fordel, at dørene ikke optager nogen plads.
Dørene drejer langs kabinens væg og fylder
således ikke ud i rummet. Dertil lægges et
flot design og flere placeringsmuligheder i
rummet.
Den lille runde
BC Lift har også fokus på den runde form
i udviklingen af en åben lift; en såkaldt
løfteplatform, anvendelig til eksisterende
byggeri. ”Den lille runde”, som den også er
døbt, er så langt fremme i produktionen, at
firmaet kan levere den første serie i marts.
- Det er faktisk en verdenspremiere,
fortæller Børge Carlsen, der nu vil tage
verdenspatent på konceptet. Og der er
allerede kunder, der har vist interesse for
løfteplatformen.
I et andet udviklingsprojekt arbejder fir-

maet med
en superelliptisk
formet lift, der skal være
et supplement til den cirkulære elevator
og lift. Den ellipseformede elevatorkabine
er lukket med vægge af glas, der sikrer frit
udsyn. Også her har æstetik og design høj
prioritet.
Dekorativt element
Det er glædeligt at se, at målsætningen
for fremtidens elevatorer og lifte er, at de
skal betragtes som et dekorativt element
i byggeri og ikke blot som et funktionelt
hjælpemiddel. Ikke mindst for brugerne
er signalværdien afgørende. For mange
mennesker i kørestol er trappeliften netop
derfor blevet et hadefuldt men nødvendigt
onde, hvor man sidder til skue for rummets
øvrige gæster; ofte forstærket af, at det tager
en halv sommer at forcere en etage.
I RYK! ser vi derfor frem til installering af
smukke, runde og roterende elevatorer og
lifte, hvor æstetik og diskretion er i højsæde.
Må BC Lifte erobre verdensmarkedet med
deres nye koncept.
Flere oplysninger på bclift.com eller tlf. 98 43
54 44.
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Efterbilleder
Trafikuheld optræder som tema i
adskillige af den danske maler Allan
Ottes værker, hvor vi møder naturen
som den tavse kulisse for hverdagens
landeveje og pludselige ulykker. Nu
kan de ses på en udstilling på Gl.
Holtegaard i foråret.
Allan Otte skaber uventede møder med
naturen i sine moderne landskabsmalerier, hvor der ofte er sket et trafikuheld.
Landskabet er typisk skildret som baggrund for smadrede varevogne, forladte
biler og mennesketomme industribygninger. Tæt på billederne ophører fornemmelsen af realisme, og kunstneren skaber en
forunderlig udveksling mellem virkelighed

og fiktion, øjeblikket og tiden, der i
hvert billede både synes at begynde
– og stå helt stille. Det er således
dramaets efterspil, der interesserer
kunstneren, som lader fortællingerne
begynde i det spændingsfyldte øje
blik mellem de voldsomme uheld
og de efterladte biler og smadrede
varevogne. Et af Allan Ottes malerier
har titlen ’Nedtur’. Hovedmotivet er
den forulykkede bil, der indtager en
bizar og lodret stilling. Det er karakteristisk, at vi her som i andre af hans
værker først kommer til, efter ulykken er
sket, og ulykkesstedet synes stille og forladt. Roen er genoprettet, men intet bliver
helt, som det var før.
BB

Påklædningsteknik
På Klinik for Ryggmargsskader og
Multitraumer ved Sunnaas Sykehus i
Oslo har man produceret en DVD om
påklædningsteknik for tetraplegikere.

Tekst: Birgitte Bjørkman

en amerikanske singer-songwriter
Vic Chesnutt er død, 45 år gammel. Vic Chesnutt var tetraplegiker
og i 1997 bragte RYK! en artikel om
Vic Chesnutt fra hans hjem i Athens,
Georgia.
Hans karriere tog sin start, da han blev
opdaget af Michael Stipe fra R.E.M.
under en optræden på det lokale spillested 40 Watt Club. I starten af 1990’erne
producerede Michael Stipe sine første
to plader, debutalbummet ’Little’ og
efterfølgeren ’West of Rome’.
Karrieren toppede med ’About to
Choke’ fra 1996, der blev udgivet på
Capitol Records, Chesnutts eneste
pladeudgivelse hos et større selskab.
Samme år blev den skæve sydstatspoet
hyldet med udgivelsen af ’Sweet Relief
II’, hvor kendte bands som R.E.M.,
Smashing Pumpkins, Garbage og Soul
Asylum genindspillede Chesnutts
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Udstillingen på Gl. Holtegaard vises 9.
april - 4. juli 2010. Adressen er Attemosevej
170, Gl. Holte. Der er niveaufri adgang via
sidedør. Handicaptoilet i bygning overfor. Se
mere info på holtegaard.org

DVD:

Sydstatspoetens
farvel

D

Allan Otte: Presset (2009).

sange. Vic Chesnutt var dog først
og fremmest et bekendtskab for
americana-feinschmeckere, der kunne
lide sangerens forunderligt klagende
stemme, hans skæve univers, forvrængede guitarsoloer og ikke mindst hans
små snurrige ballader, der rummer
humor af både den muntre og dybt
sorte af slagsen. Også i Danmark havde
Vic Chesnutt fans, og han optrådte
flere gange i Danmark. Selv om Vic
Chesnutts stjerne aldrig nåede til tops
på mainstream-himlen, fik hans plader,
der nåede op på 17 plader i alt, pæne
anmeldelser.
Hans sidste album med titlen “At The
Cut” blev udgivet i september sidste år,
få måneder før hans død i december.
Vic Chesnutt døde efter at havde taget
en overdosis af muskelafslappende
præparater.
Læs og lyt på vicchesnutt.com

Påklædningsteknik for tetraplegikere er en norsk,
nyproduceret DVD, der viser to personer med
en rygmarvsskade på niveau C6 tage tøj på. Den
ene del er påklædningstræning i seng med vejledning af terapeut, og den anden del er selvstændig
påklædning i seng. Del 1 er en optagelse af Lars,
som er nyskadet og sammen med en terapeut
træner påklædning af T-shirt, bukser, strømper,
sko og overjakke. Del 2 er en optagelse af Mikkel,
der har været tetraplegiker i 18 år og viser, hvordan han tager tøj på. Undervejs giver han nyttige
tip og tricks. DVD’en omtaler også kort anatomi,
funktionsbeskrivelse og tenodesegreb.
DVD’en er produceret til brug som undervisningsmateriale for studerende og sundhedspersonale, der arbejder med rehabilitering, samt
til oplæring af patienter. Påklædningsteknik for
tetraplegikere er simpelt optaget på en hospitalsstue, og der er ikke brugt spilletid på virkemidler.
Men til formålet er DVDen et godt og brugbart
værktøj, hvad enten man er sundhedspersonale
eller patient, der ønsker indsigt og læring af
påklædningsteknikker.
BB
DVD’en er udarbejdet af Klinik for Ryggmargsskader
og Multitraumer, Sunnaas Sykehus i et samarbejde
med Høgskolen i Oslo. 42 minutter. 2009. Kontakt:
linda.sorensen@sunnaas.no

Ændrede bilregler på vej

– måske snart!

”RYK siger ikke nødvendigvis, at det er en om’er, men det nærmer sig”.
Sådan skrev vi til Indenrigs- og Socialministeriet i december sidste år, da
et forslag til ændrede bilregler kom til høring. Planen er, at reglerne skal
træde i kraft den 1. oktober 2010.
Tekst: Viggo Rasmussen og Bente Ovesen • Tegning: John Ø. Kristensen

T

i års dagen for arbejdet med nye bilregler
nærmer sig. Det burde være tid nok til,
at vi nu endelig kan se frem til nytænkning og
gennemgribende lovændringer. Men forslaget
har ikke taget fat om roden på de komplicerede regler, nemlig bilafgiftssystemet og mere
valgfrihed. Der opereres stadig med begrebet
”billigst egnede” på et helt skævt grundlag,
sådan at den billigste bil ofte ender med at
blive en unødvendig stor minibus.
Ændringerne i korthed
Indenrigs- og socialministeriet har med sit
udkast til forslag til ”modernisering og forenkling af bilregler” i Lov om Social Service lagt op
til følgende ændringer/forenklinger:
1. Afgrænsningen af målgruppen præciseres.
Der er ikke tale om en ændring af målgruppen for støtte til køb af bil, men en
tydeliggørelse af personkredsen.
2. Afprøvning og valg af den konkrete handicapbil overlades som udgangspunkt til
borgeren i samarbejde med bilforhandler
eller bilopbygger.
3. Kommunerne får mulighed for at
anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure (tro og love-erklæring) i sager
om genbevilling af bil, hvor borgerens
funktionsnedsættelse og kørselsbehov er
uforandret.

4.

Ændret fordelingsnøgle af salgsprovenu i
forbindelse med udskiftning eller afhændelse af bil, når borgeren har købt en
dyrere bil end bevilget (merkøb).
Ud over de konkrete regelændringer vil det
blive tydeliggjort i vejledningen, at bevilling af reparation af en særlig indretning i
handicapbiler skal ske uden unødig lang
sagsbehandlingstid.
Brugerne hægtet af
Forarbejdet til lovforslaget er gjort af en
ministeriel arbejdsgruppe suppleret af en
konsulentundersøgelse, ”Støtte til køb af
handicapbil” fra august 2009, hvor sagsforløbet i udvalgte kommuner blev undersøgt.
Handicaporganisationerne har været hægtet
totalt af. Som eksempel kan nævnes, at RYK i
forbindelse med sit høringssvar søgte om aktindsigt i konsulentundersøgelsen. Dette blev i
første omgang afvist i ministeriet, men senere
imødekommet. To dage efter at høringsfristen
var udløbet!
Opfordring
I sit høringssvar opfordrer RYK ministeriet
til at betragte brugerne som en uundværlig
del af løsningen på nogle komplicerede problemstillinger. Vi opfordrer derfor til, at der
snarest indkaldes til en konference, hvor målet
er at drøfte konstruktive ændringsforslag.
RYK møder gerne op med åben pande
og vilje til at drøfte udgiftsneutrale
forbedringer.
RYKs konkrete kommentarer til lovforslaget og
dets bemærkninger
kan i sin helhed
læses på ryk.
dk.

BPA:

Ren kaos
Tekst: Birgitte Bjørkman

Danske Handicaporganisationer
(DH) har den 21. januar sendt et
åbent brev til socialministeren om
den forvirring og utryghed, der i
øjeblikket hersker over hele landet
omkring Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA). Årsagen til
brevet er, at kommunerne ikke
har implementeret de nye regler
om BPA i overensstemmelse med
de politiske intentioner eller i et
tempo, der er foreneligt med god
forvaltningsskik.
I brevet skriver DH bl.a.:
”Retssikkerheden opleves som
stort set fraværende. F.eks. truer
kommunernes udmåling det fundamentale i BPA: muligheden for,
at handicaphjælpere kan arbejde
i døgnvagter. Og handicaphjælperne har endnu ikke fået normale
løn– og ansættelsesvilkår.” DH
gør endvidere opmærksom på, at
virksomheder og foreninger, der
varetager arbejdsgiveransvaret for
borgere med BPA, tilbydes vidt
forskellige – men for alle – for
ringe vilkår. Derfor har DH nu
henvendt sig til den ansvarlige
minister, alle medlemmer af
Folketingets Socialudvalg samt
Kommunernes Landsforening og
en række faglige organisationer.
I nogle kommuner har man endnu
ikke oplyst borgerne om muligheder og konsekvenser, og i de kommuner, hvor man har taget stilling
til administrationen af de nye
regler, har man fastlagt nogle vidt
forskellige principper og niveauer
på tværs af landet. Og det er ikke
kun borgerne, der er utilfredse.
Fagforeningerne er også utilfredse.
Det samme er en stor del af handicaphjælperne. Og handicaporganisationerne er dybt fortvivlede. DH
betegner situationen sammenfattende som det rene ragnarok.
Du kan læse Indenrigs- og Social
ministeriets vejledning til reglerne om
borgerstyret personlig assistance på:
retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=127921
RYK! 1 · 2010
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Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Ane Rønn-Poulsen

Paralympisk langrend

Marianne
Maibøll har
trænet målrettet mod
at kvalificere sig til PL 2010.

P

å løjperne i Whistler ved Vancouver
vil man finde den 32-årige Marianne
Maibøll, der repræsenterer Danmark ved
De Paralympiske Vinterlege den 12. - 21.
marts. Marianne har kastet sig over
siddende langrend efter at have dyrket
kørestolsrace og håndcykling på eliteplan siden 2007 med bl.a. deltagelse i
De Paralympiske Lege i Beijing i 2008.
Det er en karriere, der har haft raketfart,
siden hun blev kørestolsbruger i 2003
efter sygdom i rygsøjlen - og Marianne
synes frygtløs, når det gælder nye
discipliner.
Langrendsdisciplin
I siddende langrend sidder man i en
skikælk, der er et metalsæde og to langrendsski. Skienes bredde passer til de præparerede løjpespor. Man trækker sig frem
med et par stave. I sving læner man kroppen
ud til siden og bruger stavene til justering.
Siddende langrend tilbagelægges på almindelige løjper med stigninger og sving; dog
er stigningerne begrænsede på ruterne.
Konkurrencedistancerne for kvinder er fra
sprint (1 km) til 10 km distancer.

Målrettet træning
Mariannes styrke og udholdenhed fra race
og håndcykling er gode kort, når der skal
kæmpes i isnende kulde på de hårde løjper.
– Det er virkelig en drøm, der går i opfyldelse, fortæller Marianne, der det sidste
halve år har trænet målrettet mod at kvalificere sig til PL 2010.
Hun har været på flere træningslejre, hvor
hun har ligget i tæt konkurrence på løjperne med langt mere garvede langrendsløbere, og med fine placeringer kvalificerede
hun sig således til en plads ved PL 2010.
RYK! ønsker Marianne Maibøll en god
fight i Vancoucer.

Fakta
Ca. 600 atleter konkurrerer i alpinski,
langrend, biathlon (skiskydning), køre
stolscurling og kælkhockey. Foruden
Marianne Maibøll deltager også AnneMette Bredahl (med Monica Berglund
som guide) i langrend og skiskydning.
Følg de danske vintersportsatleter på
paralympic.dk og pl2010.dk

Dansk mesterskab
Ved VM i svømning på kortbane i Rio
de Janeiro i december stod Danmarks
eneste deltager, Karina Lauridsen flere
gange på præmieskamlen.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Thomas Stub

I december blev der for første gang afholdt
VM stævne på kortbane, og over 350 af
verdens bedste svømmere med handicap
samledes i Rio de Janeiro i Brasilien til den
syv dage lange dyst.
Fra Danmark deltog den 33-årige danske,
paralympiske guldmedaljevinder, Karina
Lauridsen fra Elite Svøm i Esbjerg. Karina,
der blev paraplegiker i 2001, blev udtaget på
baggrund af sine flotte resultater i Beijing,
hvor hun vandt guld og satte verdensrekord
i 150 meter individuel medley. Og netop
i 150 meter individuel medley i Rio de
Janeiro viste Karina sin styrke og vandt
verdensmesterskabet i denne disciplin,
hvor hun også satte ny verdensrekord.
Desuden vandt hun sølvmedaljer i 50 meter
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rygsvømning og 100 meter fri svømning,
og bronzemedalje i disciplinen 50 meter
fri svømning. Under stævnet gennemførte
Karina også 50 meter brystsvømning, og
det blev til den næsthurtigste tid i verden
nogensinde og var med en personlig rekord
på mere end to sekunder og tiden 0.59.30
- kun 63 hundrededele af et sekund fra den
11 år gamle verdensrekord Det blev dog
ikke til en medalje, da deltagerantallet i
denne disciplin var for lavt til, at der kunne
kåres en verdensmester i Karinas klasse.
En regel, der er sat op for at sikre handicapidrættens troværdighed, så den rekord må
Karina have til gode.
Dermed blev det til fire velfortjente medaljer, Esbjerg-svømmeren kunne tage med
hjem fra Rio de Janeiro.
Karina Lauridsen modtog Pressalit Cares
Keep Living-pris i februar, der gives til
årets handicapidrætsudøver 2009. RYK!
ønsker hende tillykke med den velfortjente
pris.

Karina Lauridsen ved kortbane-VM i Rio de
Janeiro efter verdensrekordforsøget i 50 m bryst.

Filmdokumentaristen Steven C. Barbers har lavet
en engagerende dokumentarfilm om det længste
kørestolsrace i verden, Sadlers Alaska Challenge.
Filmen, Unbeaten havde premiere i januar.

Tekst: Birgitte Bjørkman og Janke Bondam

Unbeaten
D

en anerkendte og prisvindende filmmand, Steven C.
Barbers har lavet en inspirerende dokumentarfilm, der
skildrer 31 rygmarvsskadedes bedrift på håndcykler og i
racerkørestole gennem seks udmattende dage på, hvad der er kendt
som den mest anstrengende vejstrækning i verden, ”Challenge
Alaska”. Strækningen snor sig over 267 mil [430 km] gennem bjergpas i Denali National Park mellem Fairbanks og Anchorage.
Udfordring
Under Alaska Challenge, der er verdens længste kørestols- og håndcykelrace, fulgte filmholdet deltagerne fra bl.a. USA og Europa. For
mange af deltagerne, der også talte en håndfuld kvinder, blev Alaska
Challenge en udfordring af egen styrke og en demonstration af vilje
og beslutsomhed.
Denne energi og inspiration har Steven C. Barbers indfanget og
omsat til et vigtigt budskab til mennesker med fysiske begrænsninger. Fra ”hey, let’s get some video of these guys pushing their wheelchairs” er Unbeaten blevet en dokumentar, der rækker længere end
den enkeltes bedrift. Det er da også ét af Steven C. Barbers mål, at
filmen når frem til hvert eneste rygmarvsskadecenter i USA.
Odysse
Det har været en treårig odysse at færdiggøre denne film, der dokumenterer verdens længste kørestols- og håndcykelrace, og i januar
havde Unbeaten premiere. Filmen tager os med på de krævende 55
miles-per-day gennem det fantastisk smukke landskab over ujævnt
og uvejsomt terræn. Blandt deltagerne er de tre kørestolsracere,
Chris Kohler, Geoffrey Erickson og Edwin Figueroa. Disse mænd
følger filmen på nært hold og stiller dem undervejs spørgsmål om,
hvilke udfordringer deres rygmarvsskade har sat dem overfor.
Filmen skifter også scene til De Paralympiske Lege i Beijing i 2008,
hvor vi følger elite-racerne fra det amerikanske hold, Oz Sanchez og
Alejandro i deres stræben efter medaljer. Oz Sanchez er nuværende

guldvinder og den hurtigste mand i verden på håndcykel.
Mission
For Steven C. Barbers er Unbeaten også blevet en platform til at
løfte profilen på idrætsudøvere med handicap. Et engagement, der
blev forstærket af hans oplevelser under De Paralympiske Lege i
Beijing, hvor han erfarede, at der kun var mødt en håndfuld journalister op fra USA. Han kontaktede alle større TV-selskaber, men
hans opfordring til at dække paralympiaden faldt for døve ører.
”Der er ikke profit i atleter med handicap. Derfor går deres betydningsfuldhed ubemærket hen”, fortæller Steven C. Barbers, der ønsker, at
medierne får et anderledes og positivt syn på atleter med handicap
med plads til respekt og ærefrygt.
Det er nu blevet en drivende mission for Steven C. Barbers at få
vendt de amerikanske mediers fokus mod vinter PL i Vancouver,
(der netop afvikles i marts i år) og De Paralympiske Lege i London
i 2012.
Udfordring af egen styrke skal ikke nødvendigvis kanaliseres over i
atletisk heltemod. Livet kan udfordres på mange andre måder. For
Steven C. Barbers var det et møde med en rygmarvsskadet atlet i
Santa Barbara, der beseglede dokumentarfilmen af rygmarvsskadedes udfordring af verdens længste kørestols- og håndcykelrace.
Unbeaten. 2009. Instruktør: Steven C. Barber. Producere: Greg Strom
og Tamara Henry. Produktion: Vanilla Film Production og Polaris
Media Group. Yderligere oplysninger på: UNBEATENTHEMOVIE.
com og AMERICANPARAPLEGIC.com. En del af overskuddet går til
Challenged Athletes Foundations.
Polaris Media Group er en international iværksætter indenfor færdighedstrænings, hvis formål er at løfte profilen af atleter og andre med
handicap.
RYK! 1 · 2010
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Orientering
Paraplegifunktionen

Vi venter stadig på en afgørelse om, hvor Paraplegifunktionen
skal placeres. Vi savner en afgørelse - uanset hvad den må blive.
Igen to afdelingssygeplejersker
Organisatorisk er vi gået tilbage til at have to afdelingssygeplejersker. Det blev for uoverskueligt med blot en afdelingssygeplejerske, når vi fysisk er opdelt i to etager.
Julearrangement
Som vanligt havde vi i december julefrokost for personalet og
patienterne. Det var en hyggelig aften med dejlig mad, og der
var nok af den! Dertil underholdning og morsomme indslag.
Afslutningsvis blev der holdt skrabelotteri, hvor overskuddet gik
til ekstra hygge for jule- og nytårspatienterne. Julen gik heldigvis
sådan for patienterne, at de fleste kunne kommer hjem på juleferie sammen med familien. De få patienter, der var tilbage i julen,
blev der kræset ekstra for.
Arrangementer foran skærmen
Og så vil vi endnu en gang takke for det fine fladskærmstv, som
vi fik fra Søren Lillesøes Fond. Nu kan patienterne nyde at se
håndbold, og i februar blev der arrangeret melodigrandprixgalla på stormskærm i rød dagligstue. Endvidere er patienterne
begyndt at arrangere filmaften med fællesspisning.
Personalet

Ny bog:

Rehabilitering
- for sundhedsprofessionelle
Rehabilitering - for sundhedsprofessionelle er en bredt anlagt bog
om patienter og pårørendes oplevelser med og behov i rehabilitering, de forskellige faggruppers bidrag i rehabilitering samt kompetencer og kompetenceudvikling i rehabilitering. Det politiske
niveau i rehabilitering går som en rød tråd gennem hele bogen,
men har også sine egne kapitler om handicappolitik, prioriterede
nationale indsatsområder og lovgivning. Bogen lægger vægt på
helhedstænkning og et tværfagligt samarbejde. Bogen har således
fokus på den tværfaglige proces i rehabiliteringen af mennesker
med handicap, der kræver sammenhæng og koordination mellem
flere sektorer og faggrupper. For at indfange de mange perspektiver er bogen skrevet af 25 forfattere, der med baggrund i forskellige videnskabstraditioner, fag og praksisområder er specialister
på deres felt. Rehabilitering - for sundhedsprofessionelle retter
sig til studerende på videregående sundhedsuddannelser og er
anvendelig som både lærebog og opslagsbog. Bogens henvisninger til websteder gør det overskueligt og enkelt at finde centrale,
nationale og internationale dokumenter om rehabilitering såvel
som udviklings- og forskningsbaseret viden inden for feltet.
Rehabilitering - for sundhedsprofessionelle, redigeret af Claus Vinther
Nielsen, 368 sider. 2009. Kr. 350. Købes på gads-forlag.dk.
BB
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Forskning:

Hjernens nye hus
Under stor bevågenhed, opløftet stemning og et flot
indvielsesprogram blev hjernens nye hus – Dansk
NeuroforskningsCenter – på Århus Sygehus og Universitet
taget i brug 18. september sidste år.

Tekst: Bente Ovesen & Viggo Rasmussen

Det nye center har til formål
at styrke udvikling af ny viden
om hjernen og ny behandling
til mennesker med sygdomme
i centralnervesystemet – herunder rygmarvsskader. Det
gøres helt konkret ved at bygge
bro mellem forskere fra den
basale forskning og læger fra
patientbehandlingen.
Et samlet hus
Hjerneforskningen i Århus
har udviklet sig med rivende
hast siden etableringen af det
såkaldte PET-center i 1993.
Den århusianske hjerneforskning er i dag internationalt
anerkendt – både når det dre
jer sig om basal forskning og
forskning i nye behandlingsmetoder. Imidlertid har tilstrømningen af forskere fra ind- og
udland været så stor, at man har
sprængt alle fysiske rammer.
Opførelsen af centeret betyder

nu, at hjerneforskerne er samlet
i ét hus.
Store forventninger
Centerchef Inger Schaumburg
har høje ambitioner om at
koble hjerneforskning med
behandling og patientsamarbejde, og sagde ved indvielsen:
- Jeg har en idé om at samle
patientgrupper til temadialog
med forskerne. Vi har meget at
lære af hinanden.
Formand for Danske Handicap
organisationer Stig Langvad,
siger i en videopræsentation om
Dansk NeuroforskningsCenter:
- Med en rygmarvsskade gennem 36 år har jeg hele tiden
hørt, hvor tæt man er på at løse
gåden om at regenerere rygmarven. Og det tror jeg på langt sigt
vil være resultatet af et sådant
initiativ.
Læs mere og se videoen her: aarhussygehus.dk

Norge har fået stamcellecenter
Ved udgangen af 2009 indviede Norge et center for stamcelleforskning. Det er Norges forskningsråd, der står bag etableringen af det
nye center, der skal styrke stamcelleforskningen i Norge og på sigt
bringe den stamcellebaserede behandling af en række alvorlige og
kroniske sygdomme og handicap op på et internationalt niveau.
RYKs søsterorganisation LARS glæder sig over etableringen af det
nye, nationale center, hvor norske forskere for alvor kan begynde at
forske på humane embryonale stamceller:
”For mulige behandlinger af rygmarvsskader og andre neurologiske
skader og sygdomme mener mange, at løsninger kan ligge i bioteknologien og stamcelleforskningen. Dette kan vi se de første spirer af i
USA, hvor lignende forskning nu begynder at blive overført til kliniske studier på mennesker, blandt andet rygmarvsskadede”, fortæller
Leif A. Fjellheim, der er formand for LARS.
BB

ILIAS

ILIAS

- et nyt europæisk forskningsprojekt

For et par år siden påbegyndtes et samarbejde mellem
The European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF)
og Swiss Paraplegic Research i Nottwil, Schweiz.
Samarbejdet drejer sig om et forskningsprojekt om
integration og deltagelse i samfundet blandt mennesker
med en rygmarvsskade. Dette projekt ”Two to Tango
revisited” (som stadigvæk er i gang) har dannet
udgangspunkt for et nyt projekt om rygmarvsskadede
og arbejdsmarkedet. RYK indgår i projektet.
Tekst: Jane Horsewell

Ligesom alle andre internationale forskningsprojekter har
det nye projekt et akronym
som titel – ILIAS – som står for
International Labour market
Integration Assessment in per
sons with Spinal cord injury.
Tja – akronymet er ikke mere
søgt end mange andre!
De første, analyserede resultater
fra Two to Tango revisited viste
nemlig, at mange rygmarvsska
dede, som blev interviewet
(under pilotprojektet i Schweiz
og efterfølgende i Norge)
understregede, at en tilknytning til arbejdsmarkedet var
afgørende i deres opfattelsem,
om mennesker med rygmarvsskade var fuldt integrerede i
samfundet.
Forhold til arbejdsmarkedet
Der var alligevel forskel mellem de to lande: I Schweiz gav
de udtryk for, at det ”at have et
arbejde” var vigtigt i henhold
til ens status – ikke kun ”i
samfundet” men også blandt
familie, venner og bekendte. I
Norge anses et job som vigtigt,
fordi man herigennem er i
stand til ”bidrage” eller ”give
noget tilbage” til samfundet. I
begge lande var den hyppigste
begrundelse blandt de rygmarvsskadede, som fravalgte
at vende tilbage til et lønnet

arbejde, at de kunne miste en
del – større eller mindre – af
deres ”invalidepension” eller
andre offentlige ydelser. At
fravælge tilbagevenden til ar
bejdsmarkedet er åbenbart ikke
kun et spørgsmål om fysiske
evner eller problemer, som
fx kroniske smerter, og det er
heller ikke tegn på mangelfuld
genoptræning og rehabilitering.
Men informationer, som kan
belyse denne problematik,
findes ikke – endnu.
Dansk deltagelse
RYKs bestyrelse har sagt ja
til at indgå i det videre pro
jekt – sammen med bl.a. Hol
land, Storbritannien, Spanien
og Tjekkiet. I Danmark
står professor Fin BieringSørensen og Jane Horsewell for
undersøgelsen.
Vi håber, at RYKs medlemmer
vil hjælpe os. Der er tale om et
spørgeskema, som skal udfyldes
af personer med en rygmarvsskade – uanset om man har et
lønnet arbejde eller ej. Svarene
er naturligvis fuldt fortrolige,
idet skemaet skal udfyldes anonymt, og oplysningerne bruges
alene til denne undersøgelse.
Vi satser på, at spørgeskemaet
kommer på ryk.dk i maj måned
2010.

Orientering

fra Klinik for Rygmarvsskader
90 patienter, pårørende og personale deltog i den årlige julefest
med traditionel julemad, tryllekunstner, musik og dans. I julemåneden var vi også på julegave-indkøbstur til Hillerød.
Øvrige arrangementer
Til vores caféaften, vi holder i samarbejde med Astra Tech, for
talte handicap-PL atleten Marianne Majbøll om sin deltagelse i
Paralympics 2008. I november inviterede RYK til et velbesøgt
arrangement for at præsentere “Pårørendebogen”. Hornbækkoret
på over 20 mennesker har været på det årlige besøg, og vi har
afholdt sang- og klaver aften med pårørende til indlagte patienter. Rene Nielsen, som har skrevet bogen “Halv mand - helt
menneske”, har holdt foredrag om det at tage ansvar for sit eget
liv og om forandringsprocesser, når tingene går i en anden retning end forventet. Et populært arrangement var vinsmagning
med foredrag om vine, hvor vi nåede hele verden rundt. Bagefter
kunne vi købe diverse vine med hjem.
Kørestolsmesse
V har holdt kørestolsmesse i huset. Der var 12 firmaer repræsenteret med fremvisning og afprøvning for patienter og senere for
klinikkens terapeuter.
Besparelser på Righospitalet
Konsekvensen af de i medierne omtalte besparelser er for Klinik
for Rygmarvsskader, at vi med det samme personale forventes
at modtage flere patienter i de samme senge. Det vil sige, at
vi ikke skal afskedige personale men til gengæld skal nå flere
patienter med de samme hænder. Det kan derfor ikke undgås, at
det påvirker muligheden for at give den samme pleje, træning og
behandling som tidligere.
Klinikkens Dag
Medarbejderprisen for 2009 gik til Bodil Bjerre-Christensen,
fungerende køkkenleder bl.a. for den imødekommenhed,
hjælpsomhed, kreativitet, fleksibilitet og smil på læben, der
møder enhver, der tager kontakt til Bodil og til resten af
køkkenpersonalet.
Personalet

Mødre med rygmarvsskader efterlyses
Paraplegifunktionen efterlyser kontakt til kvinder med rygmarvsskade, som har gennemført graviditet og fødsel efter pådragelse
af rygmarvsskaden. Vi vil gerne afklare behovet for oplysning og
støtte i forbindelse med rygmarvsskade, graviditet og fødsel.
Da vi samtidig vil afdække evt. forskel på de eksisterende tilbud
i landet, vil vi gerne i kontakt med kvinder fra både Østdanmark
og Vestdanmark. Er du interesseret i at hjælpe os med at hjælpe
andre kvinder i samme situation, så kontakt:
Sygeplejerske Susanne Døssing, Paraplegifunktionen, Viborg.
Tlf.: 89 27 36 55 /21 42 45 96 susanne.doessing@viborg.rm.dk
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Symposium om blæren
I november sidste år holdt Coloplast et 1-dags symposium om
blæreproblemer hos rygmarvsskadede – især urinvejsinfektioner. Det
inviterede publikum bestod af læger, forskere og sygeplejersker ansat på
klinikker og hospitaler for rygmarvsskadede fra hele Europa, og der kom
mange gode råd; overraskende også fra den alternative verden.
Tekst: Jane Horsewell
Professor Fin Biering-Sørensen havde sammensat dagens program, og det lykkedes
ham at samle et lille hold internationale
og anerkendte læger og forskere, som først
holdt oplæg og bagefter deltog i en paneldebat. Og I kan tro, at de debatterede!
Omkostningsfulde infektioner
Der var ikke nogen stor diskussion om,
hvorfor emnet ”urinvejsinfektioner hos
rygmarvsskadede” er vigtigt. Selvom der
har været store fremskridt i håndtering
af kontinensproblemer, opfølgningsprocedurer samt behandling af infektioner,
således at nyresvigt ikke længere er den
hyppigste årsag til ”for tidlig død” hos
mennesker med rygmarvsskader (i hvert
fald ikke i de udviklede lande), så medfører
tilbagevendende infektioner stadig mange
indlæggelser og truer personernes livskvalitet. Med andre ord er urinvejsinfektioner
omkostningsfulde, både for samfundet og
for individet.
Højere risiko hos kvinder
Læger og forskere var også enige om, at
ren intermitterende kateterisation er den
bedste og mest praktiske måde at håndtere
vandladning på. Risikoen for tilbagevendende infektioner er langt mindre, end hvis
man bruger fast kateter. Men alligevel er
risikoen for og hyppigheden af blærebetændelse langt højere hos rygmarvsskadede
end hos den øvrige befolkning – og højere
hos kvinder end hos mænd.
Husråd
Så hvordan kan vi undgå infektioner,
og hvis/når de opstår, hvordan kan de
behandles? Lad os lige se på nogle ”husråd”.
Man skal drikke meget vand! Ifølge Julian
Shah fra Storbritannien er der faktisk ikke
noget bevis for, at man kan undgå infektioner ved at drikke litervis af vand hver
dag. På den anden side hvis man har en
infektion og spiser antibiotika, kan ”rigeligt
vand” måske forbedre pillernes effektivitet.
Man må ikke påbegynde et antibiotikakur,
inden lægen har gennemført nogle prøver
for at identificere præcist, hvad det er for
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Læserindlæg:

Norge RYKker!

Dette indlæg er parafraseret over et indlæg,
som Leif Arild Fjellheim, formand for LARS
(den norske pendant til RYK) har skrevet på
det internationale forum for rygmarvsskadede: sci.rutgers.edu/forum/forumdisplay.
php?f=32.
I forbindelse med ISCoS kongressen i Firenze
i oktober 2009 blev der afholdt et symposium
en infektion. Alle var enige om, at prøverne med fokus på avanceret forskning i kliniske
skal tages og dyrkes – men en rygmarvsska- forsøg med at reparere kroniske rygmarvsskadet med symptomer skal ikke vente. Det er der. Her holdte den amerikanske forsker og
professor ved WM Keck Center og Rutgers
vigtigt at starte med antibiotika så hurtigt
Universitet i New Jersey, Wise Young en tale
som muligt. Når man har resultaterne, kan
om sit arbejde med at påbegynde et samarbejde
lægen evt. skifte til nogle andre piller.
mellem 10 amerikanske universitetshospitaTranebær er et effektivt middel mod urinler, et såkaldt ’multicenter study’, hvor disse vil
vejsinfektioner. Ifølge Dr. Bonne Lee fra
Australien viser undersøgelser, at tranebær udføre et koordineret forsøg med ’UCBMC
(umbilical cord blood mononuclear cells)’ og
i kapselform kan hjælpe – hvis man har en
normal blære. Men der findes ingen utvety- lithium på mennesker med kroniske rygmarvsskader. Laboratorieforsøg har indtil videre vist,
dig evidens for, at dette gælder mennesker
med en rygmarvsskade. På den anden side at denne behandlingsmetode har gavnlig effekt
mht. regeneration af axoner i rygmarven.
er tranebær en kilde til C vitamin (godt!),
men sødet tranebærsaft indeholder mange Disse amerikanske centre har sammen dannet
SCInetUSA og indenfor dette regi nedsat en
kalorier (dårligt!), og hvem kender den
protokolkomité til at udarbejde det endelige
sande historie om forskellige sødemidler?
papirarbejde vedrørende ansøgning af tilladelMælkesyrebakterier og homøpati
ser hos FDA (Food and Drug Administration),
som skulle blive godkendt her i 2010.
Oplægsholderne kom også ind på nogle
Amerikanerne har altså UCBMC og lithium
midler, som undersøges rundt omkring i
som udgangspunkt nu, men opfordrer de involverden, og som måske vil vise sig at være
verede parter til at komme med forslag til andre
effektive i forebyggelse eller behandling af
behandlinger fra hospitalernes laboratorier, så
urinvejsinfektioner.
netværket i løbet af de næste år får adgang til
Dr. Bonne Lee beskrev ”probiotics” –
flere indfaldsvinkler til problemet.
forskellige mælkesyrebakterier – som
Til ISCoS kongressen i Firenze var der også
”lovende” som forebyggelse. En større
norske læger tilstede, og efter Youngs indlæg
undersøgelse begynder snart i Australien.
viste den efterfølgende dialog, at der er muligI Danmark sælges probiotics som små
drikkeyoghurter med forskellige smag, der hed og god grund til at få Norge ind i dette
samarbejde. Norge har forskere og læger i
kan købes i supermarkeder. Man kan også
topklasse, et velfungerende sygehusvæsen og
køber probiotics som kapsler på apoteket.
en god tradition for god opfølgning af sine
Dr. Jürgen Pannek fra Schweiz kom med
to – lidt overraskende – forslag. Den første rygmarvspatienter. I Norge er dette tiltag allevar homøopatisk behandling, som kurerede rede blevet bakket op af flere spinalenheder,
en tetraplegiker på klinikken i Nottwil, der universitetshospitaler, LARS (den norske rygmarvsskadeorganisation) og det nystartede
havde lidt af mange, konstant tilbagevenstamcellecenter i Oslo, ledet af Joel Glover.
dende infektioner. Hvordan behandlingen
Alle disse komponenter havde deres første
virkede, kunne Dr. Pannek ikke forklare,
han kunne bare fortælle, at patienten havde møde 16. december sidste år, og alle var 100
% positive omkring tiltaget. Det næste møde
prøvet alle former for traditionel behandling – uden succes. Det andet forslag var på vil blive afholdt ultimo marts, hvor også Wise
Young vil deltage.
baggrund af undersøgelser, der har vist, at
I sit indlæg understreger Leif Arild Fjellheim,
visse plantemediciner – nemlig ekstrakter
af karse (nasturtium) og peberrod – er lige at andre lande også er velkomne til at deltage.
En opfordring, jeg hermed videreformidså effektive i behandling af urinvejsinfektioner som antibiotika. Desværre kom han ler til de danske aktører med ønske om, at
Danmark også bliver part i de internationale
ikke frem med nogle opskrifter!
forskningsnetværk.
Indsendt af Thomas Borghus

Ekspertbrevkasse
Ekspertbrevkasse

Læsere kan indsende spørgsmål om helbred og behandling til ”Ekspertbrevkassen”. RYK! sender spørgsmålene
videre til Klinik for Rygmarvsskader og Paraplegifunktionen, som velvilligt har stillet sig til rådighed for
Ekspertbrevkassen. Der kan stilles spørgsmål til læge og sygeplejerske. Har du et spørgsmål, skal du logge ind
på ryk.dk/ekspertbrevkasse, hvor du finder en spørgsmålsformular.

Spørgsmål:
Er viagra en merudgift, som dækkes efter
servicelovens § 100?
Svar:
Rygmarvsskadede, der har effekt af Viagra
eller lignende præparater, kan få enkelttilskud. Det betyder, at man får tilskud hertil
på lige fod med andre tilskudsberettigede
typer af medicin. Herudover kan der søges
kronikertilskud, hvis man har en samlet
bruttoudgift til medicin på over 15.577 kr.
Det betyder, at ens samlede årlige udgifter
til medicin maksimalt bliver på 3.370 kr.
efter tilskud. Endelig åbner Serviceloven
mulighed for at søge hjælp til dækning af
den del af egenbetalingen af den tilskudsberettigede medicin, som ikke dækkes
af sygesikringen. Ifølge Socialministeriet
tænkes her på ”livsvigtig” medicin, og det
forudsættes, at den samlede merudgift
udgør mere end 6.000 kr. årligt. Der er tale
om en individuel og konkret vurdering i
de enkelte kommuner. Da der endnu ikke
foreligger nogen socialministerielle afgørelser, kan der være forskelle de enkelte
kommuner imellem.
Med venlig hilsen
Michael von Linstow, læge ph.d, Klinik for
Rygmarvsskader, Hornbæk.
Spørgsmål:
Jeg vil gerne vide, hvordan man kan komme
til en sexsamtale på Hornbæk?
Svar:
Alle rygmarvsskadede patienter tilknyttet
Hornbæk kan kontakte klinikken direkte
på tlf. 35 45 19 10 og aftale en samtale.
Rygmarvsskadede, der ikke er tilknyttet
Hornbæk, må få en henvisning hertil af
egen læge, hvorefter man kan aftale tid.
Med venlig hilsen
Michael von Linstow, læge ph.d, Klinik for
Rygmarvsskader, Hornbæk.

Spørgsmål:
Jeg bruger en masse penge på smertestillende
medicin til lindring af smerter i ryggen. Ca.
600 kr. pr. måned. Kan jeg få hjælp til det?
Jeg er førtidspensionist grundet to diskosprolapser, der er på begge sider af 3. ryghvirvel.
Jeg er enkemand.
Svar:
Det afhænger af, hvad det er for medicin
man får, dvs. om det er tilskudsberettiget eller ej. Noget smertestillende skal
der søges enkelttilskud til, men det kan
egen læge, der skriver recepten, svare på.
Tilskudsreglerne er lidt komplicerede,
men generelt kan man sige, at ingen betaler mere end godt 300 kr. om måneden i
gennemsnit. Tilskuddene er små i starten
af året og tiltager, jo mere medicin, man
har brug for. Kommunens sagsbehandler kan svare på, om der er mulighed for
andre tilskud. Hvis der er tale om alternativ medicin, er der mig bekendt ingen
tilskudsmuligheder.
Med venlig hilsen
Inger lauge, Ledende overlæge,
Reumatologisk afdeling, Sygehus Viborg
Spørgsmål:
Jeg lugter ofte af sved fra skridtet efter en dag
i kørestol. Findes der et middel mod dette,
som er skånsomt mod huden?
Svar:
Det er vanskeligt at svare på, men jeg har
undersøgt mulighederne på apoteket og
på vores hudklinik i Viborg. Det er vigtigt
med god hygiejne morgen og aften. Her
anbefaler jeg at bruge en neutral sæbe. Vær
sikker på at huden efterfølgende er helt
tør inden påklædning. I løbet af dagen, fx
i forbindelse med kateterisering, kan man
evt. tørre med intimservietter i lysken.
Disse kan købes bl.a. på apoteket. For
god ordens skyld skal det nævnes, at man

naturligvis skal udelukke, at der er svamp i
lysken og sørge for, at huden er hel.
Med venlig hilsen
Susanne Døssing, Amb. sygeplejerske,
Paraplegifunktionen
Spørgsmål:
Det drejer sig om min mor, som februar 2008
blev lam fra hals og ned. I dag døjer hun med
ufattelig mange smerter i sine led og muskler
samt i sin højre side af kroppen. Jeg vil høre,
om I har haft andre med disse problemer?
Hun har så småt erkendt, at hun ikke kan
bevæge sig, men det er svært hver dag at
vågne op til mange smerter. I min mors
tilfælde kan man sige, at smerterne har taget
magten over hende. Hvad kan jeg/hun gøre?
Kender I nogle, som også døjer med smerter
fra topkateter? Min mor har meget ondt i
lysken og omkring kateteret.
Svar:
Kroniske smerter er hyppige hos rygmarvsskadede. Smerter i muskler og led
kan skyldes overbelastning, fx smerter i
skuldre eller håndled pga. brug af kørestol.
Hvis der er smerter i mange muskler og
led, bør man overveje andre bagvedliggende årsager eller sygdomme end rygmarvsskaden. Det kræver en nærmere
undersøgelse, blodprøver, røntgen, mv.
Smerter i den ene side af kroppen kan i
nogle tilfælde være neurogene smerter
(også kaldet nervesmerter), der skyldes
skade på smertebanerne i rygmarven.
Dette må specielt mistænkes, hvis der
er smerter i den side, hvor der er nedsat
følesans for varme og kulde samtidig med,
at der er mest lammelse i den anden side.
Neurogene smerter beskrives ofte som
brændende, prikkende, strammende eller
jagende og kan være ledsaget af øget følsomhed for berøring og kulde. Behandling
af smerter er meget afhængig af den
underliggende årsag. Neurogene smerter
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behandles ofte med medicin, som bruges
til behandling af epilepsi eller depression,
mens smerter pga. overbelastning eller
lignende i nogle tilfælde kan afhjælpes af
fysioterapi, ændringer i holdning/siddestilling, osv.
Med venlig hilsen
Nanna Finnerup
Vedr. kateterspørgsmålet:
Det er ikke et almindeligt problem med
smerter fra topkateteret. Det skal undersøges, om der kan være tale om en betændelsesreaktion omkring kateteråbningen,
eller om det kan skyldes, at der danner sig
belægninger på kateterspidsen, som kan
irritere blæren. I så fald vil det hjælpe at
skifte kateter. Det skal også undersøges,
om kateteret gnaver på skambenet. Enkelte
gange kan man komme for tæt på knoglen,
som herefter bliver meget øm. I så fald
kan topkateteret flyttes lidt (via urologisk
afdeling). Man kan naturligvis selv undersøge det ved at føle i området for at afklare,
om der er afstand mellem kateteret og
skambenet.
Med venlig hilsen
Nanna Finnerup og Hans Jørgen Kirkeby
Spørgsmål:
Jeg har en komplett ryggmargskade (1992).
Nivå c7-th1. Det som jeg ønsker er og høre,
om dere har gode forslag til behandling av
nervesmerter? Jeg har vel prøvet det meste
av medikamenter uten noen effekt! jeg bor i
Norge, men prøver dette i håp om at kanskje
dere har noen gode erfaringer!
Svar:
Nervesmerter (eller neurogene smerter)
er ofte svære at behandle. Den medicin,
der har vist at have en effekt på neurogene
smerter, er medicin, der også bruges til
behandling af depression, fx imipramin
eller amitriptylin (saroten) og præparater, der bruges til behandling af epilepsi,
fx gabapentin og pregabalin (lyrica).
Hos nogle også lamotrigen (lamictal).
Opioider, fx morfin, har tilsvarende effekt.
Nogle gange bruges kombinationer af
disse præparater. Det er desværre ikke alle,
der har gavn af disse præparater, og nogle
tåler dem ikke pga. bivirkninger. Personer,
der ikke har effekt af disse behandlinger,
kan i nogle tilfælde have gavn af at lære
metoder som afslapning, hypnose og
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lignende teknikker til bedre at kunne leve
med smerten.
Med venlig hilsen
Nanna Finnerup
Spørgsmål:
Jeg hørte to på hinanden følgende radioaviser
på P1 formiddag en forsker udtale, at man
nu var så langt med stamcelleforskning, at
man i løbet af få måneder ville starte med
at behandle rygmarvsskadede, og at der var
meget lovende resultater i udsigt. Måske
ville den rygmarvsskadede ikke få hele sin
førlighed igen, men ville ganske sikkert bedre
kunne klare sig fx inde i sin lejlighed. Sådan
ca. faldt ordene. Desværre fik jeg ikke fat i
navnet, men jeg mener, det var en forsker
tilknyttet Rigshospitalet. Siden har jeg så ikke
hørt mere om denne sag, men vil gerne spørge
dette forums ekspertpanel, om man ved at
indsprøjte stamceller på “skadestedet” virkelig
alvorligt tror, at de rette neuroner og axoner
kan finde hinanden igen? Uanset hvor man
har sin rygmarvsskade, vil en ny forbindelse
med mulighed for udvikling af muskler være
en gevinst. Som høj skade vil jeg fx. være
meget taknemmelig for nogle intercostalmuskler - og sådan har vi sikkert hver vores
præferencer.
Svar:
Det er rigtigt, at der er forsøg i gang i USA
for at bedre forholdene for rygmarvsskadede. Der er et amerikansk firma, som
har fremstillet humane nerveceller ud fra
stamceller isoleret fra befrugtede æg (og
som derfor har potentialet til at blive til
alle typer af humane celler) som injiceret til forsøgdyr med rygmarvslædering
har opnået forbedret førlighed. Firmaet
har nu fået tilladelse fra de amerikanske
sundhedsmyndigheder til at foretage de
første kliniske afprøvninger med disse celler for at afklare, om de gode effekter evt.
kan overføres til mennesker. Forsøgene
er først ved at gå i gang, og det er derfor
endnu uafklaret, om cellerne har den
ønskede effekt, ligesom det er uafklaret,
om der opstår uønskede bivirkninger.
Det er de allerførste undersøgelser, og
det er vigtigt at understrege, at der endnu
er mange hvis’er, og at det er usikkert, i
hvilket omfang det kan udvikles til et reelt
behandlingstilbud til rygmarvsskadede.
I givet fald skal der gennemføres en lang
række kliniske forsøg for at belyse effek-

tiviteten og sikre mod uønskede bivirkninger på både kort og lang sigt. Under
alle omstændigheder vil det formodentlig
komme til at tage en række år, før det kan
komme på tale ift. danske patienter, og det
er tillige muligt, at “kun” nye tilfælde vil
kunne få gavn af behandlingen. Det er for
tidligt at sætte sin lid til denne behandling, men det er dog en mulighed, som
over nogle år evt. kan udvikles til gavn for
i hvert fald nogle rygmarvsskadede. Det
er et helt nyt behandlingskoncept med
mulighed for at påvirke nervecellerne i
rygmarven til at genoptage funktionen
og dermed forbedre førligheden, men det
kræver som alle nye tiltag en grundig og
bekostelig forskning og udvikling.
Tillige vil jeg gerne understrege, at jeg ikke
har synderlig forstand på rygmarvslædering og baserer mine vurderinger på det
kendskab, jeg har til humane embryonale
stamceller samt de forskningsresultater,
der er publiceret fra USA.
Hilsen
Claus Yding Andersen, Professor
Spørgsmål:
Jeg er blevet diagnosticeret på rygcenter,
via HealthCare med skade på rygmarven
- mindre diskosprolaps og let spinaltose fra
C2 - C7. Prolaps C5-C6 skal vurderes med
henblik på operation, som jeg helst vil undgå.
Står nu med en masse spørgsmål og læser
på hjemmesiden, at alle rygmarvsskadede
bør henvises til Klinik for Rygmarvsskade.
Mit spørgsmål er, om der på denne klinik
udredes for, hvordan skaden er opstået? Jeg
har ikke været udsat for fald eller ulykke, som
lægerne mente som sandsynligt. Har konstant
sovende, prikkende ben og arme, som forværres ved aktivitet, og balance- og styring/
koordinationsbesvær. Punkter med føleforstyrrelser på hele kroppen - også på hovedet.
Bare nogle af de symptomer, jeg mærker og
kæmper med.
Svar:
Med alderen vil der hos de fleste mennesker kunne ses slidgigtforandringer i
rygsøjlen og svarende til disci mellem
ryghvirvlerne. Disse forandringer kan også
medføre forsnævring af rygmarvskanalen
(spinal stenose), der ved sværere tilfælde
kan trykke på og dermed påvirke rygmarven i større eller mindre udstrækning.
Klinik for Rygmarvsskade tager sig af

Ekspertbrevkasse
Ekspertbrevkasse
behandling og genoptræning af personer,
der har pådraget sig en alvorlig rygmarvsskade med lammelser og påvirkning af
urinblære og tarmtømningsfunktioner,
m.v. De patienter, der modtages på klinikken, er vanligvis diagnostisk afklaret,
inden de kommer til klinikken. Dette vil
ofte være via neurologiske eller neurokirurgiske afdelinger. I det aktuelle tilfælde
synes det korrekt, at der er henvist til
vurdering mhp. operation. En sådan
operation kan eventuelt aflaste det tryk,
der oplyses at være på rygmarven, hvorved
symptomerne muligvis kan mindskes.
Føleforstyrrelserne på hovedet har ikke
umiddelbart noget med rygmarvspåvirkningen at gøre.
Mvh
Fin Biering-Sørensen, professor og overlæge,
Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk.
Spørgsmål:
I en af de praksis udsendelser, hvor man
fulgte Jason Watt, ser man ham i USA på et
træningscenter. Jason fortæller én af lægerne,
at han er meget frustreret over ikke at kunne
tage sine børn op og holde dem i udstrakte
arme, da han jo ikke kan bruge sine mavemuskler. Lægen siger, at det kan han sagtens
komme til. Altså bruge sine mavemuskler. Nu
er mit spørgsmål: Findes der noget træning
eller andet, der kan gøre, at man som komplet paraplegiskadet igen kan få gavn af sine
mavemuskler? Jeg er lam fra brystet og ned.
Svar:
Jeg har ikke selv set den omtalte udsendelse. Den lyder vældig interessant. Jeg
må desværre sige, at ved en komplet skade
er det ikke muligt at optræne muskler
nedenfor skadesstedet. Musklerne får
ingen nerveforsyning og dermed har man
ikke mulighed for aktivt at kunne aktivere
sine muskler. I dit tilfælde mavemusklerne.
Det er dog muligt at styrketræne muskler
nedenfor skadesstedet hos folk med en
komplet skade ved hjælp af funktionel elstimulation. Problemet vil dog forsat være
det samme. Dvs. at du ikke har mulighed
for selv at kunne aktivere musklerne.
Med venlig hilsen
Lasse Thulstrup, Overfysioterapeut,
Paraplegifunktionen, Viborg
Spørgsmål:
Som 17-årig i 1997 fik jeg efter et biluheld

fem brud på min rygsøjle primært i thoraxdelen. Jeg fik isat et jernstativ fra lænden og op
i et v rundt om skulderne. Problemet er bare,
at jeg er blevet utrolig krumrygget og har
smerter på forsiden af min højre skuldre. Jeg
har styrketrænet meget førhen, men nu er det
så slemt, at jeg ikke kan træne mere, desværre.
Hvad kan man gøre, og hvad er jeres erfaring
med det?
Svar
“Jernstativet” er formentlig det, der i
fagsprog hedder “Harrington”. Stavene
stabiliserer rygsøjlen men nedsætter
samtidig din bevægelighed i alle retninger.
Derfor undrer det mig, du skriver, at du
er blevet utrolig krumbøjet. Det burde
du ikke kunne med alt det jern i ryggen.
Harrington stavene kan have løsnet sig en
smule, hvilket kan være anledning til dine
smerter. Vores råd til dig er derfor at få
undersøgt om stavene sidder, som de skal.
Det kræver, at egen læge i første omgang
henviser til røntgenundersøgelse. Hvis
røntgen giver mistanke om, at stavene ikke
sidder, som de skal, kan der henvises til
den neurokirurgiske afdeling, der har opereret, eller til den rygmarvsskadeafdeling,
du er tilknyttet.
Med venlig hilsen
Inger Lauge, overlæge, og Lasse Thulstrup,
overfysioterapeut, Paraplegifunktionen,
Viborg
Spørgsmål:
Min svoger har været ude for en ulykke og er
ikke helt sig selv endnu. Man kan ikke tale
med ham, men han kan nogle gange give et
tegn med ja/nej svar. Hvem får automatisk
værgefunktion, til han selv kan svare på stillede spørgsmål? Han er ikke gift men har boet
sammen med en kæreste, som han i dag har
to børn med. Han har boet sammen med sin
søster og sin mor i sin opvækst. Faren har ikke
været der for ham. Faren har han ikke ønsket
at tale med, da der er personlige uoverensstemmelser mellem min svoger og hans far.

handleevne afgøres dog altid af Retten.
Man kan få frataget sin retlige handleevne,
hvis der er risiko for, at man skader sine
egne økonomiske interesser, eller at andre
kan udnytte én. Socialrådgiverne på hospitalet kan hjælpe med at ansøge om værgebeskikkelse, hvis behovet opstår under
indlæggelsen. Når Statsforvaltningen har
modtaget ansøgningen, vil hospitalet blive
bedt om at udarbejde en lægeerklæring til
brug ved behandling af sagen. Hvis den
indlagte selv er i stand til at søge om at få
en værge, kan hans nærmeste pårørende
eller kommunen rejse sagen for ham. Hvis
den indlagte har brug for hjælp til at klare
sine personlige eller økonomiske forhold,
kan han få beskikket en værge, uden at han
bliver frataget sin mulighed for at beslutte
og handle i det omgang, han er i stand
til det. Værgemålet kan begrænses til at
omfatte et enkelt økonomisk forhold eller
et enkelt personligt spørgsmål, fx samtykke til flytning på plejehjem. Værgen kan
dog ikke give et samtykke til flytning på
plejehjem, hvis den, der er under værgemålet, protesterer. Normalt bliver der
beskikket et familiemedlem som værge.
Det kan fx også være en advokat, som
statsforvaltningen udpeger. Der er mulighed for at få tilkendt en værge i en begrænset periode. Værgemålet vil altid blive
ophævet, når betingelserne ikke længere er
opfyldt. På hjemmesiden statforvaltning.
dk kan der hentes flere oplysninger om
værgemål og udskrives ansøgningsskema.
I den pågældende sag vil jeg råde til, at
man kontakter hospitalets socialrådgiver
mhp. eventuel ansøgning om beskikkelse
af værge. Hvis der beskikkes en værge, skal
hospitalet lytte til værgen. Hospitalet skal
dog først og fremmest lytte til patienten, så
vidt det overhovedet er muligt. Hvem der
skal have adgang til patienten, bør være et
område en eventuel værge skal tage sig af.
Med venlig hilsen
Lillian Vinge, socialrådgiver,
Paraplegifunktionen, Viborg

Svar:
Der er mulighed for at søge Statsforvalt
ningen om beskikkelse af værge, hvis man
pga. sygdom, svækket helbred m.v. ikke
selv er i stand til at klare sine personlige
og/eller økonomiske forhold. Det er
normalt Statsforvaltningen, der afgør værgesager. Sager om fratagelse af den retlige
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SpeediBag Compact
Coloplast har lanceret SpeediBag
Compact urinpose, der er udviklet
til kvindelige brugere af SpeediCath
Compact, der har behov for kateterisering under rejser eller på steder, hvor adgang til et toilet ikke er
mulig. SpeediBag Compact, der kan
rumme 700 ml, er diskret, sikker og
let at anvende og er fri for PVC og
phthalater og lavet af genanvendelige materialer. Engangsurinposen
er pakket enkeltvis og er nem at
have med sammen med SpeediCath
Compact katetret. Ved brug skubbes katetret ned i urinposen og
der kateteriseres som vanligt. Efter
kateterisation skubbes katetret helt
ned i posen, og der bindes knude
med hankene. Den lukkede pose
transporteres uden risiko for lækage
indtil tømning og bortskaffelse af
posen.
Vareprøver kan rekvireres på tlf. 49
11 12 13. SpeediBag Compact passer kun sammen med SpeediCath
Compact katetret, der fås i to længder, 7 og 9 cm. Bruger man ikke
SpeediCath Compact i forvejen
medsendes også prøve af dette.
BB

LoFric Sense
Astra Tech har lanceret et helt nyt
kvindekateter, LoFric Sense, der er
udviklet og designet med hjælp og
inspiration fra kvindelige brugere.
LoFric Sense er udført i et fastere
materiale, som letter indføringen, og
har et sterilt og funktionelt håndtag,
som letter håndteringen.
Som i det øvrige LoFric sortiment,
er det nye kateter belagt med Uro
tonic™ Surface Technology. Denne
teknologi minimerer friktionen både
ved indføring og ved udtrækning.
LoFric Sense forhandles i en diskret
og hygiejnisk indpakning, der også
fungerer som en diskret affaldsbeholder. Det feminine design øger
diskretionen. Kateteret er af et miljøvenligt materiale.
For yderligere information se lofricsense.dk eller kontakt Astra Tech på
tlf. 43 71 33 77
BB
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Sidder du godt?
- En brugerhåndbog for kørestolsbrugere

Der er ikke én af os, der sidder ned, der ikke ved, at det er alfa og omega
at sidde ordentligt – ellers er det betaling ved kasse ët. At sidde ned
dagen lang sætter os i risikozonen for at udvikle tryksår, og de af os, der
allerede har været i landet med de dybe vævsskader ved, at den pris er
højt betalt. Nu er der gode råd at hente i brugerhåndbogen ”Sidder du
SIDDER DU GODT?
godt?”.
En brugerhåndbog for kørestolsbrugere
Af Helle Dreier

Tekst: Janke Bondam

E

rgoterapeut Helle Dreier har med
støtte fra TrygFonden udarbejdet en
29 sider lang brugerhåndbog i kunsten
at forebygge fysiske skader af at sidde. Tanken
med håndbogen er at ruste kørestolsbrugere
og eventuelle hjælpere til bedre at kunne tage
ansvar for, at ens krop ikke lider overlast af at
sidde. Fokus er sat på forebyggelse, så omdrejningsaksen for Dreiers tekst er, at siddestillingen skal være i top. Og hvornår er den så det?
Svaret hertil ligger i de to nøgleord: stabilitet
og trykfordeling.
Stabiliteten fås på den ene side ved at sørge
for, at stolen passer fuldstændig kropsnært
til bagdelen, og på den anden, at det tredje
støttepunkt – punktet, hvor rygsøjlen møder
bækkenet – positioneres således, at det sammen med de to sædeknogler udgør den stabile
base for siddestillingen.
Skelettet er en selvbærende konstruktion, der
med den rette, stabile base gør kropsholdningen ubesværet, og med holdningens
ubesværethed gør det bevægelserne friere og
nemmere. Og samtidig med den rette siddepude, dens afstand til fodpladen og eventuelle
armlæn, sørges trykket for at være fordelt
videst muligt.
Den store synder i den forkerte siddestilling
er shear-kræfterne - [forskydningskræfter] –
der kan være med til at underminere vævet,
der ligger tættest på knoglerne, og når først
undermineringen får fat, begynder det at blive
rigtig farligt.
Håndbogen gennemgår således siddestil
lingens centrale faktorer, for derefter at se
på forskellige faremomenter i forflytnings
situationer, hvad enten det gælder manuelle
aktivstole, komfortstole eller el-stole, - om
man selv foretager forflytningerne eller får
hjælp via lift og hjælper.

De af os, der har siddet længe nok til ikke at
skænke vores forflytninger eller siddestillinger
en eneste tanke, fordi de for længst er blevet
til blinde, mekaniske handlinger, kunne måske
nok alligevel få gavn af at læse håndbogen.
Den kan lige få én til at stoppe op og reflektere
over, om man måske er begyndt at hænge
lidt?, sidder lidt skævt?, sjusker noget med
forflytningerne?, kunne man ikke rette sig
bedre op?, etc. etc.
Og nybegyndere kan med fordel starte her, for
det kan ikke pointeres tydeligt nok, at det er
vigtigt at sidde ordentligt, så hvorfor ikke få
de gode vaner ind med det samme? Det er jo
uomtvisteligt ens eget ansvar, at man holder
sig fri af siddesår.
”Sidder du godt? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere” af Helle Dreier, 29 sider, kan frit downloades fra nettet på tryksaar.dk. Et interview med
Helle Dreier har tidligere været bragt i RYK! nr. 1
2005: ryk.dk/artikel/39/855

I november præsenterede RYK sin nye bog ”Pårørende – tæt på
rygmarvsskadede” ved et arrangement på både Klinik for Rygmarvsskader
i Hornbæk og Paraplegifunktionen i Viborg. Aftenen lagde også op til en øget
indsats overfor pårørende på begge behandlingssteder.

Bogpræsentation
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Lasse Thulstrup

P

årørende til rygmarvsskadede er en
overset gruppe. Det
var alle enige om ved de to
arrangementer i november på henholdsvis Klinik
for Rygmarvsskader og
Paraplegifunktionen, hvor
RYK præsenterede sin nye
bog ”Pårørende – tæt på
rygmarvsskadede”.
Begge arrangementer var godt
besøgt, og de mange fortællinger fra de fremmødte pårørende om savn af støtte under
indlæggelsesperioden bidrog til
panelets oplæg med fokus på,
hvordan vi sikrer at inddrage og
støtte pårørende.
Efterlyste konkrete tiltag
Både RYK og de fremmødte
efterlyste konkrete tiltag på
rehabiliteringsstederne, og der
var enighed om, at det kræver
en tværfaglig og systematiseret indsats. Der skal tiltag til,
der sikrer, at ingen pårørende
føler sig overset, og at de gives
mulighed for erfaringsudveksling med andre, mere erfarne

pårørende. Netop behovet for
at møde andre pårørende blev
nævnt igen og igen.
Blandt konkrete tiltag er følgende: Fast kontaktperson til
den enkelte familie, arrangementer specifikt for pårørende,
tværfaglig indsats blandt personalet, inddragelse af pårørende
i hverdagen, pårørendenetværk
i samarbejde med RYK, og
som det også blev nævnt under
debatten: Opfølgning efter
udskrivelse.
Grundlæggende holdning
Begge debatmøder opfordrede
således til mere anerkendelse,
information, dialog og støtte
gennem hele forløbet. Som
en deltager fortalte: ”Der var
ingen, der forberedte mig på
kampen efter udskrivelse, og jeg
havde ingen steder at ringe hen”.
Og indsatsen og støtten behøver ikke altid at være planlagt til
særlige lejligheder eller tidskrævende. Det handler også om en
grundlæggende holdning hos
alle personalegrupper, hvor
ordene ”Hej, hvordan går det?”

I panelet på Paraplegifunktionen deltog fra højre Julie Kaas Christensen
(pårørende), Sanne Angel, (sygeplejerske og skribent i bogen), Viggo
Rasmussen (ordstyrer), Mikkel Bundgaard (formand for RYK), Zita
Palmquist (psykolog på Paraplegifunktionen og skribent i bogen) og
Birgitte Bjørkman (redaktør og skribent i bogen).

og et klap på skulderen har stor
betydning for den pårørende.
Skridt i den rigtige retning
Med RYKs nye bog ”Pårørende
– tæt på rygmarvsskadede”
håber RYK ikke blot at synliggøre pårørendes behov for
støtte og opmærksomhed, men
også at bidrage til tiltag på rehabiliteringsstederne. Paraple
gifunktionen har allerede taget
skridt i den rigtige retning, og
Klinik for Rygmarvsskader vil

også gribe bolden. Det blev
lovet under paneldebatten
begge steder, hvor også personalet kom til orde.
Ved begge arrangementer blev
der takket for den store indsats,
de mange aktører har bidraget
med som skribenter, interviewpersoner og korrekturlæsere. Ikke mindst gruppen bag
bogen blev rost for det flotte
resultat.

Pårørendebogen:

Salg, udlejning og
Reparation af
Kørestole, El-scootere
Og Plejesenge
Pleje- og hjælpemiddelteknik
24 timers døgnvagt
Tlf.: 5192 4540, www.adjutor.dk, E-mail: info@adjutor.dk

Lektørudtalelse
“... Bogen opstiller en række ønsker om fokus på de pårørendes situation
og hvilke tilbud, der rimeligvis burde være. De væsentligste afsnit er en
række historier fra forskellige pårørende. Fælles for dem er, at de kunne
have brugt mange flere tilbud om støtte, omsorg og psykologsamtaler
i den første, kaotiske periode. Hvis pårørende til rygmarvsskadede
ikke bliver mødt i det offentlige, så bliver de det i hvert fald i denne
bog, der rummer god, konkret information omkring rettigheder, støtte,
hjælpemidler, håndteringen af det praktiske og følelsesmæssige samt en
række adresser, litteratur og links.”
Uddrag af lektørudtalelse, DBC
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Nyt fra bestyrelsen
Den forgangne periode har
været lidt stille, hvad aktiviteter angår. Vi har i stedet brugt
de mørke og kolde dage, hvor
sneen har gjort sit til at holde
os hjemme foran computeren,
til at planlægge det kommende
års aktiviteter.
Vi lægger ud i april med
temadage for gående ryg
marvsskadede. I maj er der
generalforsamling, hvor vi
håber, rigtig mange medlemmer vil møde op til en hyggelig
dag med gode debatter og godt
selskab. Uge 30 er reserveret
til sommerkursus på Egmont
Højskolen, og i sensommeren
er der lørdagsarrangementer
for familier. Endelig er der
efterårsseminar om senskader
i oktober. (Læs mere om arrangementerne på disse sider).
Vores mangeårige webmaster,
Thomas Gertz vil af tidsmæssige årsager gerne afløses i sit
arbejde med ryk.dk. Har du
tid, lyst og ikke mindst evner

til denne opgave, eller kender
du nogen, der kunne være
interesseret, så kontakt bestyrelsen. Webmaster behøver
ikke nødvendigvis selv at være
rygmarvsskadet.
Der er udarbejdet et lovforslag om forenkling af bilreglerne. RYK afgav i december
et høringssvar. Svaret kan læses
på ryk.dk. (Se omtale andetsteds i bladet, red.)
Tungestyringsprojektet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen
og Videnskabsetisk Komite.
Tre personer fra RYK har med
succes gennemført første del
af forsøget og er blevet tunge
piercede. Anden del af forsøget er nu i gang. Der mangler
et par tetraplegikere mere til
forsøget. Interesserede kan
kontakte Helle Skarregaard på
tlf. 97 33 78 31.
Og så er RYK´kommet på
Facebook.
Lotte Tobiasen, næstformand

RYK på HEALTH & REHAB
I år afholdes HEALTH og REHAB messen i Bella Centeret ved
København i dagene den 4. - 6. maj. Messens tema sætter fokus
på fremtidens teknologi og på, hvordan vi udnytter teknologien,
så ældre og handicappede bl.a. får større livskvalitet.
Efter nogle års fravær på messen er RYK tilbage. RYKs hovedtema
bliver fokus på pårørende, og udgivelse af guiden ”Pårørende – tæt
på rygmarvsskadede”.
Udover RYKs stand 036, som du finder i hal C4, er vi også arrangør af et seminar om pårørendeproblematikken. Foredragsholder
er Sanne Angel, der også er skribent i RYKs bog “Pårørende - tæt
på rygmarvsskadede”. Tidspunkt for seminar vil fremgå af udstillingskataloget og på RYKs hjemmeside.
Vi håber, at mange af vore medlemmer vil møde op til en hyggelig
snak på standen og overvære seminaret. Vi ses på stand 036.
Se også health-rehab.com.
GE
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RYK afholde
r
generalfors
amling
den 29. maj.
Se indkaldels
e.

Temadage

for gående rygmarvsskadede
I foråret afholder Johnny Walker to temadage om
de psykologiske følger af en rygmarvsskade med
gangfunktion.
Som rygmarvsskadede med gangfunktion oplever mange af
os, at vi selv og især vores omgivelser har svært ved at forstå og
reagere hensigtsmæssigt på vores fysiske begrænsninger. Måske
fordi vores formåen svinger fra dag til dag, eller måske fordi
vores begrænsninger ikke er så synlige. Og så er der jo den med,
at ”du er heldig, du kan jo stadig gå”. Denne kendsgerning fjerner
imidlertid ikke de fysiske gener, vi har og de følelser, disse
medfører.
Kirsten Rolfsager er psykolog ved Klinik for Rygmarvsskader og
vil komme med et bud på, hvordan vi psykologisk tackler det at
leve med en inkomplet rygmarvsskade. Samtidig vil hun lægge
op til debat og erfaringsudveksling, så vi kan få glæde af hinandens erfaringer og oplevelser.
Dagene giver også mulighed for hyggeligt samvær og et gensyn
eller et nyt møde med andre mennesker i samme båd som dig
selv.
Temadagene afholdes i Århus den 10. april og i Ballerup den 17.
april. Invitation sendes ud til alle medlemmer og kan også læses på
ryk.dk.
LT

Efterårsseminar
Årets efterårsseminar kommer til at handle om forebyggelse og
behandling af senskader. Seminaret afholdes i weekenden den
29.-31. oktober i Dronningens Ferieby i Grenå. Der kommer
naturligvis meget mere information om arrangementet senere,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
LT

Kursus om BPA aflyst
RYKs forårskursus den 23. -25. april i Dronningens Ferieby er aflyst.
Kurset var planlagt afholdt i samarbejde med Dansk Handicap
Forbund. Kurset vil blive gennemført på et senere tidspunkt.
RYK! kan også læses på ryk.dk/magasin. Magasinet kan hentes
som PDF-fil, der er læselig for brugere af forstørrelsesprogrammet Zoomtext.

Generalforsamling
Hermed indkaldes til RYKs ordinære generalforsamling lørdag
d. 29. maj kl. 12.30.
Sted: Astra Zeneca, Roskildevej 22, Albertslund.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand og af to bestyrelsesmedlemmer. Formand
Mikkel Bundgaard og bestyrelsesmedlemmer Jane
Horsewell og Jens Bo Sørensen er på valg.
6. Valg af suppleanter. Kenneth Ørbæk og Stefan Jorlev er på
valg.
7. Valg af to revisorer og en suppleant for disse
8. Fremtidigt arbejde
9. Eventuelt
Alle forslag, som ønskes taget op og behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens sekretær (Lotte Tobiasen) i
hænde i skriftlig form senest fire uger før generalforsamlingen
afholdes.
Endelig dagsorden og program for dagen vil blive sendt ud til
alle medlemmer senest to uger inden generalforsamlingen og
skriftlig beretning, revideret regnskab og indkomne forslag
bliver offentliggjort på RYKs hjemmeside ryk.dk senest to uger
før generalforsamlingen afholdes. Kan også rekvireres hos RYK.
Vedtægter kan ses på vores hjemmeside eller rekvireres på vores
hovedkontor på tlf. 39 29 35 55.
Der ydes kørselsgodtgørelse efter gældende takster, se ryk.dk/
ryk/aktiviteter/transport.
Generalforsamlingen er RYKs øverste myndighed. Her får medlemmer mulighed for direkte at præge, hvad RYKs bestyrelse og
arbejdsgrupper skal prioritere i vores arbejde. Dermed lægger vi
op til en åben debat.
Efter generalforsamlingen byder vores vært Astra Tech på
festmiddag.
Mikkel Bundgaard, formand

Familiearrangementer
Som noget nyt vil RYK i sensommeren afholde et par lørdagsarrangementer for rygmarvsskadede forældre og deres børn.
Vi tror, både børn og voksne kan have rigtig meget glæde af at
være sammen med andre i samme båd. Derfor indbyder vi familier
til nogle hyggelige dage, hvor vi laver nogle sjove ting sammen
for derigennem at få snakken og erfaringsudvekslingen i gang. I
Jylland bliver det lørdag den 11. september i Århus. Tid og sted for
arrangementet på Sjælland er endnu ikke fastsat, men der kommer
naturligvis meget mere information senere.
LT

RYK! udgives af RYK, som er den landsdækkende
interesseorganisation af og for rygmarvsskadede i
Dansk Handicap Forbund.
Hvad enten du vælger at være medlem af RYK eller
abonnent på RYK! lover vi dig, at du får fuld valuta
for pengene. Som forening og som magasin er vi
anderledes og spændende og sætter information
og indsigt til vore medlemmer og læsere højt.
Ja, jeg vil gerne modtage RYK! fire gange årligt inkl.
porto:
*Medlem

kr. 272

**Par

kr. 408

Alm. abonnement

kr. 195

Udlandsabonnement

kr. 220

Firmaabonnement 5 stk.

kr. 900

Firmaabonnement 10 stk.

kr. 1.700

Firmaabonnement 15 stk.

kr. 2.400

*/**Som medlem af RYK - Rygmarvsskadede i Danmark og Dansk Handicap Forbund
modtager du foruden RYK! også DHFs medlemsblad Handicap-Nyt.

Navn:__________________________________________
Adresse:________________________________________
Postnr./By:______________________________________
Tlf.:_______________ Fødselsår:_ ___________________
Kommune:_ ____________________________________
Handicap

Ikke-handicap

** Partners/ægtefælles navn:

Navn:__________________________________________
Handicap

Ikke-handicap

Underskrift:_____________________________________
Blanketten sendes til:

Rygmarvsskadede i Danmark
Hans Knudsens Plads 1A
2100 København Ø
RYK! 1 · 2010
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Kort Nyt
Ny udlandsbekendtgørelse
Indenrigs- og Socialministeriet fremsendte inden årsskiftet et forslag til en
ny udlandsbekendtgørelse, der regulerer
hvordan og hvornår man må rejse ud af
landet med hjælpere og hjælpemidler.
Men forslaget lægger ikke op til det gennembrud, Danske Handicaporganisationer
(DH) havde håbet. Bl.a. påpeger DH i sit
høringssvar, at det er uheldigt at fastsætte
regler om, at man skal ansøge sin kommune
forudgående, hvis man deltager i et lovligt,
midlertidigt ophold ud over en måned:
”Selvom det er positivt, at man nu kan rejse
en måned uden at spørge om lov, virker
grænsen fuldstændig vilkårlig.”. DH mener
principielt ikke, at der er behov for en
udlandsbekendtgørelse og er uforstående
over, hvorfor mennesker med handicap
ikke frit kan rejse udenfor landets grænser med den hjælp og støtte, de i forvejen
gør brug af i Danmark. I sit høringssvar
kalder DH forslaget til bekendtgørelsen
for umoderne og ude af trit med nutidig
tankegang i forhold til ligebehandling af
mennesker med handicap - og i strid med
FNs handicapkonvention. Endelig finder
DH, at forslaget strider imod regeringens
ønske om forenkling og afbureaukratisering af reglerne. Læs DHs høringssvar på:
handicap.dk/dokumenter/hoeringssvar/
horing-udlandsbekendtgorelsen.
BB
Panthera X
TA Service har lanceret den nyeste generation af Panthera fastramme kørestole.
Med en total vægt på 4,2 kilo er Panthera X
markedets letteste kørestol. Og tager man
hjulene af, vejer stellet blot 2,1 kilo til stor
fordel for dem, der løfter deres kørestol
ind i bilen. Det har taget fem år at udvikle
Panthera X, som er udført i carbon, hvilket
har været en udfordring at gøre ekstrem
let og samtidig stærkt. Stolen har justering af rygvinklen såvel som finjustering i
rygbetrækket. Kørestolens ramme og ryg
er udført i kulfiber, fodbøjlen er i kulfiber
forstærket med titanium og drivringene er
af aluminium. Yderligere info på ta-service.
dk og tlf. 56 72 57 77.
BB
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Principsag om parkering
Højesteret har frifundet en mand fra København for at skulle betale den afgift, som
Center for Parkering gav ham, og som Østre Landsret godkendte. Dommerne henviser
til menneskerettighederne og siger, at kravet til beviset i sager om parkeringsafgift er
lige så stærkt som i almindelige sager om straf. Den konkrete sag drejer sig om, hvorvidt manden havde sit invalideskilt synligt i bilens forrude eller ej. Dommerne fastslår,
at Center for Parkering har haft mulighed for at sikre sig et bevis for, at skiltet ikke var
synligt – for eksempel ved fotografering. Men det skete ikke i den pågældende sag.
BB
Quickie Helium
G2 har netop lanceret en ny fastramme kørestol, Quickie Helium, som er seneste skud på
stammen fra Sunrise. Quickie Helium er en kombination af ekstrem fasthed, flexibilitet
samt lav vægt. Eksempelvis kan den finjusteres, så den passer præcis til brugerens specifikke
behov. Med den seneste teknologi og udvikling fra bl.a. cykel- og bilindustrien er Quickie
Helium fremstillet til kørestolsbrugere, der lægger vægt på gode køreegenskaber, flexibilitet
og lav vægt. Yderligere oplysninger på guldmann.dk og tlf. 87 41 31 00 .
BB
Patientrepræsentation
Inddragelse af patienters og pårørendes viden og erfaringer i organisering og udvikling af
sundhedsvæsnet er en mangelvare i det danske sundhedsvæsen. Danske Patienter har derfor
udarbejdet publikationen ”Patientrepræsentation - inddragelse af patientperspektivet i
organisering og udvikling af sundhedsvæsenet” og giver med dette indspil et bud på en
model for systematisk inddragelse af patientperspektivet. Modellen bygger på internationale erfaringer og anbefaler både direkte patientrepræsentation i råd, udvalg, arbejdsgrupper m.v., systematisk brug af evidensbaseret viden og evaluering af processer og effekt af
patientinddragelsen. Indspillet henvender sig til myndigheder, organisationer og institutioner i sundhedsvæsnet og Danske Patienter opfordrer til, at alle parter bruger modellen som
inspiration til systematisk inddragelse af patienter og pårørende i udvikling af sundhedsvæsenet. Publikationen kan ses og downloades via danskepatienter.dk
BB
Ny boligportal
DanmarkBolig.dk er Danmarks første samlede boligportal for almene boliger. Den vil i
særlig grad være brugbar for personer, der søger en handicapegnet bolig, fordi portalen
giver et overblik over, hvor der findes handicapegnede boliger i Danmark. Søg i avanceret
søgning, hvor man under Handicap kan afkrydse Kørestol. Portalen giver også svar på
spørgsmål, fx hvor lang ventetid der er til boligen, hvem der er udlejer, månedlig husleje
og boligernes størrelse. Det er Indenrigs- og Socialministeriet, KL, Landsbyggefonden
og Boligselskabernes Landsforening, der star bag portalen. Læs mere om portalen på
Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside ism.dk.
BB
Ny forhandler af el-kørestole
Sidste år åbnede det danske firma Handicare for rådgivning, indkøb og tilpasning af elektriske kørestole og scootere. Handicare har et bredt program med modeller af elektriske
kørestole til både børn, voksne og tunge brugere. Topnyheden i Handicares sortiment er
all-round el-kørestolen, Alex med det unikke VIA affjedringssystem. Alex er en stol med
kompakte dimensioner og fås i seks farver. Læs mere om Alex på alexrolstoel.nl/dk. For
yderligere oplysninger se handicare.dk.
BB

lobpa.dk
LOBPA har fået sin egen hjemmeside
på lobpa.dk. LOBPA står for Lands
organisationen for Personlig Borgerstyret
Assistance og er en demokratisk, borgerstyret organisation for borgere med BPA.
LOBPA blev etableret i november 2008
og havde frem til årsskiftet internetbase
hos Danske Handicaporganisationer.
Læs mere på den nye hjemmeside.
BB
Hjælpemidler under ferie
Ankestyrelsen har afgjort to sager, hvor
borgere med funktionsnedsættelser har
søgt om midlertidig udlån/leje af hjælpemidler under ferieophold i Danmark.
Ankestyrelsen ændrede således det
sociale nævns afgørelse, der lige som
begge kommuner havde givet afslag.
Ankestyrelsen fandt, at borgerne i begge
sager havde ret til at få betalt udgifterne
til de hjælpemidler, de havde brug for
under ferieopholdet. Begrundelsen
i begge sager er, at hjælpemidlerne i
væsentlig grad afhjalp borgernes nedsatte
funktionsevne, og derved gjorde det
muligt for borgerne at afholde ferie. I
sagerne drejede det sig om bl.a. badestol,
plejeseng og lift. Begge kommuner er
blevet pålagt at betale udgiften til udlån/
leje af hjælpemidlerne. Man kan læse
afgørelserne på ast.dk
BB
Jysk historisk sponsorat
Danmarks vel nok ældste sponsorat,
den 20 år gamle aftale mellem JYSK og
Dansk Handicap Idræts-Forbund, blev
forlænget umiddelbart efter årsskiftet.
Med den nye fireårige kontrakt følger
fire millioner kroner, der skal bidrage til
at udvikle eliteidræt for personer med
handicap. Derudover kommer en årlig
støtte på minimum 200.000 kroner fra
virksomheden Kiwi Vending Group, der
samler penge ind til handicapidrætten via
salg fra automater i JYSKs butikker. JYSK
er i dag hovedsponsor for forbundene
for handicapidræt i Danmark, Norge og
Sverige, og JYSK Franchise støtter handicapidræt i Canada, Litauen, Letland,
Estland og Island samt på Færøerne.
BB

Gangbar øl
Gangbar Lager er intet mindre end verdens første tilgængelige øl, da den
kun må forhandles på steder, der er ”gangbare” for kørestolsbrugere og
gangbesværede. Gangbar Lager er produceret af Viborg Bryghus i samarbejde med Muskelsvindfonden. For hver solgt flaske går fem kr. til
Muskelsvindfondens arbejde. Se udsalgssteder på gangbar-lager.dk
BB
VM i paracykling
Danmark skal være vært for VM i paracykling i 2011, som afvikles i
Roskilde i dagene fra den 5.-12. september. I Dansk Handicap IdrætsForbund ser man det som en fantastisk mulighed for at vise danske
idrætsfolk frem, som kan gøre sig gældende på internationalt plan, samt
til at fremme mediedækningen af handicapidrætten, løfte foreningerne og
øge fokus på tilgængeligheden.
BB
Kurser for borgere med BPA
I foråret tilbyder Servicestyrelsen fem introduktionskurser om arbejdsledelse til borgere, der
er bevilget Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Kursernes formål er at give en introduktion til rollen som arbejdsleder for de hjælpere, borgeren har ansat og at give mulighed for at
reflektere over, hvordan man håndterer ansættelser af hjælpere og kommunikationen med dem.
Hent folder om introduktionskurserne på servicestyrelsen.dk/wm152296. Her kan du også
se hvor og hvornår kurserne afvikles. Til de mere garvede borgere tilbyder Servicestyrelsen
to temamøder om henholdsvis personalejura og arbejdsmiljø. Senere vil der blive tilbudt et
temakursus om kommunikation og konflikthåndtering. Se mere om temakurserne på servicestyrelsen.dk/wm152296. Deltagelse på alle kurser er gratis. Der er begrænset antal pladser.
(Tilmeldingsfristen vil for nogle kurser være overskredet, når RYK! udkommer).
BB
Danmarksmestre i mobil
Cepa Mobility blev ved dette års Mobile Premier Awards i januar kåret som Danmarks mest
innovative mobil-idé. Løsningen giver mennesker med nedsat funktion i hænderne mulighed
for at betjene mobilen med kun én finger. Nomineringen giver desuden adgang til en kon
kurrence om at blive kåret som verdensmestre i mobile løsninger. CepaCom er en lille, revolutionerende mobil kommunikator, der monteres på el-kørestolen eller på sengen, og som
understøtter de daglige kommunikationsbehov hos borgere, der har en meget begrænset motorisk funktionsevne. Ved hjælp af en berøringsfølsom skærm, en personligt tilpasset 01-kontakt,
har brugeren trådløs adgang til alle relevante funktionaliteter hvor som helst og når som helst.
CepaCom, der monteres på el-kørestolen, er et diskret, personligt kommunikationsværktøj.
Opladningen foregår automatisk gennem el-kørestolen og sikrer derved konstant adgang. Med
CepaCom kan man også lytte til lydbøger og musik. Systemet anvender også tekst til tale, hvilket gør brugeren i stand til at fx at få oplæst SMS. Det bliver også muligt i nær fremtid at betjene
CepaCom via joystick. Det vil i første omgang blive med RolTecs seneste styreboks (Roltec
Vision+). Se mere på cepa.dk
BB
Glip af pension
Ifølge ATP er der kun 86.000 ud af landets godt 230.000 førtidspensionister, der gør brug af
Den Supplerende Arbejdsmarkedspension, SUPP, der blev indført i 2003. Den koster 150
kr./mdl. og kommunen lægger 300 kr. oveni. Dermed får en pensionist efter 20 års SUPPindbetalinger mere end 11.000 kr. årligt ud over folkepensionen. ATP mener, at tallene afspejler
store forskelle på, hvordan de enkelte kommuner rådgiver førtidspensionisterne om ordningen.
BB
RYK! 1 · 2010
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vil opleve springet uden drog og videregive mine erfaringer til korpsets faldskærmssektion. Jeg springer derfor med en videofotograf,
som optager hele springet.
PP
Straks efter
har jeg store problemer
eft at jeg har forladt flyets rampe
problem
med at ligge stabilt i luften. Jeg gør mig så stor som overhovedet muligt med mine arme og ben. Men lige meget hjælper det. Den mindste bevægelse gør, at jeg næsten mister kontrollen. Så længe jeg blot
ligger stille, klarer jeg den. Men det er umuligt at ligge helt stille, når
man falder mod jorden med knap 200 km i timen,
en, og inden for det
næste halve minuts tid skal jeg trække min skærm og bliver nødt til
at ændre stilling.
Jeg beslutter mig derfor for at foretage et »dummy-træk«, et øvetræk, så jeg kan teste, hvor svært det er. Min højre arm har knap
ændret position for at række ud efter udløserhåndtaget, før jeg fuldstændig mister kontrollen over faldet. Jeg accelererer så kraftigt, at
PH
HPPHUGHQVDP
videofotografen
slet ikke kan følge mig. Jeg tumler rundt, og himlen
´'HWHUPLQIUVWHRSHUDWLRQ0HQMHJIRUQ
og 'HWHU
jorden snurrer omkring mig, mens jeg krampagtigt forsøger at
QGHUYHOVHU
VWHPQLQJVRPMHJWLGOLJHUHKDURSOHYHWX
retteWUHWWH
faldet op med arme og ben. Forgæves.
Frit fald før faldskærmen udløses over Frankrig.
UmiddelbartQNHUVLJQnUP
efter billedet erDQHUSnGHWUHWWHVWHGSnGH
Centrifugalkraften sætter nu ind for alvor og presser blodet op i
GHQURGHUV
taget, kommer jeg i det ukontrollable spind.

mit hoved, der føles, som om det skal eksplodere.
lodere. Jeg har ingen anelWLGVSXQNW2JLGHWEHGVWWQNHOLJHVHOVNDE
se om, hvilken højde jeg befinder mig i. Alt forekommer uklart, og
DIYHUGHQVEHGVWHVROGDWHU
¥PHGQRJOH
I sensommeren
sensommer 2006 befinder jeg mig
i et tomotorers, civilt Sky
jeg kæmper med ikke at miste bevidstheden. Min hjerne ræsonnerer
'HVNLGHULNNHU
La
Van transportfly
transport fem kilometer over faldskærmstræningslejren
dog så meget, at jeg når at tænke, at den automatiske
utomatiske sikkerhedsudgrund af de gode
vejrbetinPalisse i Frankrig, hvor korpset træner på
løser trækker reserveskærmen meget snart, med den fart jeg falder.
HNRPPHDQ§
NDQEDU
gelser. Ofte tager vi også til Arizona, hvor vejret er endnu bedre. Flyet
Og det må ikke ske. Da det er en reserveskærm,, udløses den ekstra
rummer min egen jægerpatrulje samt seks mand fra britiske 22. SAS,
hurtigt, og jeg vil sandsynligvis blive viklet ind i linerne. Og så er det
som vi træner og udveksler erfaringer med.
game over.
Jeg skal springe et særligt spring, hvor jeg har spændt en 50 kilo
Liggende på ryggen i luften lykkes det mig med al kraft at få begge
tung rygsæk
rygs på fronten af kroppen – normalt sidder den på bagsiden
hænder placeret på udløseren og trække af fuld kraft. Jeg beder til, at
af benene. Al udrustning på fronten af kroppen gør faldet langt mere
den lille pilotskærm, som trækker resten af skærmen ud, ikke vikler
7KRPDV5DWKVDFN sidder i nattemørket over Afghanistan.
I bugen på en
ustabilt, og derfor monteres på hovedskærmen en såkaldt drogsig omkring mig. Og ved et svineheld glider den ind under mig og
amerikansk Chinook-helikopter, i et inferno af larm. Det er hér, en jæger finder
skærm, en lille skærm på en meter i diameter, som stabiliserer faldet.
trækker mig om på siden, samtidig med at faldskærmens celler fylro i sjælen. Sammen med sin patrulje, klar til operativ indsættelse. I krig. Det
ikke i det her tilfælde, idet jeg for nysgerrighedens skyld gerne
Dog ikk
des med luft og folder sig fint ud over mit omtumlede hoved.
er kronen på et livsværk, som har handlet om én eneste ting: at blive jægersoldat.
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Ravn

-*(5 handler om drengedrømmen, der går i opfyldelse, da Thomas Rathsack
bliver „Jæger nr. 229“. Om farefulde specialoperationer med Jægerkorpset, hvorP R O B A B LY
fjenden er talebankrigere og al-Qaida-terrorister i Afghanistan og Irak. Det er en
bog om at søge ekstremerne. At blive ved, når fornuften og kroppen siger nej.
At være jæger – for livet.
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Den Gamle

HZ[LY»Z4HU

The gridded windows facing the street were replaced with neoclassical windows with a single pane in the upper frames and two in the frames under the
transom.
The interior changes were also extensive. The grand belle étage was divided
into two rental apartments. This was done by moving the existing partition walls
and building new ones. Fortunately most of the baroque and rococo features were
reused, except for one room, which was converted into a new kitchen.
The ground floor was converted into two flats and a shop that was accessed
from the street by ‘three outdoor steps of Bornholm stone’. Later in the th century, another shop was fitted on the ground floor. This meant that all the ground
floor’s street-facing bays – apart from the two at either gable – were fitted with
high, narrow shop windows.
Older parts of the building and its interior disappeared and were replaced by
new ones. Two hundred years later, this would prove to complicate Den Gamle
By’s huge jigsaw puzzle during the reconstruction of the Mintmaster’s Mansion.
The cellar was converted into dwellings. The sources also mention several
buildings that have not been preserved: a rear house, a three-storey back building
and a five-bay-long brick-built building.
Thus the old Mintmaster’s Mansion, originally built as an imposing singlefamily home for the King’s mintmaster, had now been downgraded to an ordinary block of flats, while the rest of the large property housed an early industrial
business.

ZPVU
Klematis
16/11/09

A harmonious row of neoclassical houses on
Kronprinsessegade St. Behind this beautiful street lay Borgergade, Adelgade and all
the other streets that were becoming slums
during these years. Watercolour by H.G.F.
Holm, , David Collection, Copenhagen,
inventory no. /.

PP

7KRPDV5DWKVDFN
født 1967, er sergent i Den Kongelige Livgarde fra 1986 og bliver i 1990
optaget i Jægerkorpset som jæger nr. 229, hvor han gør tjeneste indtil
1994. Arbejder derefter i en årrække som fotograf og i it-branchen,
inden han i 2000 og 2001 er programleder for en dansk minerydningsorganisation i Kaukasus og Afghanistan. Melder sig igen under Jægerkorpsets faner, da USA og dets koalitionspartnere går ind i Afghanistan
i efteråret 2001, og er frem til 2008 indsat i en række specialoperationer
i Afghanistan og Irak. Modtager den højeste amerikanske enhedsudmærkelse, Presidential Unit Citation, efter deltagelse i Task Force
K-BAR i Afghanistan. Thomas bor og arbejder i dag i København.
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Den ægte vare ++++ Berlingske Tidende
Ikke for sarte typer ++++ Ekstra Bladet

Omslag: Simon Lilholt / imperiet.dk Foto: Forsideflap: Rasmus Hylander

In , the Mintmaster’s Mansion underwent a heavy-handed conversion which,
among other things, resulted in the disfigurement of the finely carved beam ends to make
them fit the plastered neoclassical style.

14:22:30

Neoclassical vandalism

After the death of Royal Master Builder Henrich Brandemann in , the Mintmaster’s Mansion was sold several times, and until , the once magnificent
house underwent a heavy-handed conversion that transformed it completely.
The projecting bay disappeared, and the dormers were taken down so that a
single long factory dormer could be installed to let light into the workshops that
had been set up in the attic. The beam ends, which had been decorated with finely carved acanthus-leaf motifs, were brutally chopped off, and the whole building
was plastered over to bring the baroque building into line with neoclassical architectural ideals.

During the rebuilding in the years leading
up to , the house’s projecting bay and
two dormers were removed so a long factory
dormer could be established on the top floor
and let light into the workshops that were
built in the attic. Model made for Den
Gamle By by Bent Chr. Jensen.
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