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Foråret er på vej, og årets første RYK! magasin 
er landet i din postkasse. I dette nummer får fort-
sat genoptræning særlig fokus. I dag udskrives 
mange med inkomplette rygmarvsskader med et 
fortsat behov for genoptræning. Jeg har samlet 
en vifte af tilbud, der hver repræsenterer deres 
tilgang til videre genoptræning - til inspiration og 
motivation. Og undervejs er der små personlige 
beretninger om træningsforløb og om kampen for 
intensiv træning.
Læs også om et stort dansk forskningsstudie, der 
påviser langvarige og omfattende socioøkonomi-
ske følger af en rygmarvsskade. 
Det er dokumenteret, at mange rygmarvsskadede 
ikke får det nødvendige kendskab til brug af TAI til 

tarmtømning. Derfor vil RYK producere en række 
oplysende videoer, som får premiere på den nor-
diske konference NoSCoS, der afholdes i maj.
Fra Sverige bringes omtale af et spændende pro-
jekt om online tiltag for aldrende med rygmarvs-
skade, der skal motivere til et fysisk og mentalt 
aktivt liv - hele livet. Et interessant projekt til 
inspiration. 
Parasports sportslejr på Club La Santa er et 
andet godt initivativ, der skal motivere til et aktivt 
idrætsliv for nyskadede. Og find invitation til RYKs 
sommerkursus, Uge 30 på Egmont Højskolen og 
forårets rugbystævnet, Qufora Egmont Open. 
God læselyst. 

Birgitte Bjørkman, redaktør

Mange mennesker synes at det er nemt at skylle lige fra starten, og 
deres tarmsymptomer forbedres meget hurtigt. For andre kan dette 
tage lidt længere tid. At lære noget nyt kan kræve en smule øvelse, 
men resultaterne vil være besværet værd.

En løsning til skylning af tarmen kunne være Qufora IrriSedo Cone 
som er enkel og hygienisk.

Qufora IrriSedo Cone er et tarmskylningssystem med nem og 
enkel håndtering, og en rektal konus med hydrofil belægning, 
som hurtigt aktiveres i vand. 

Qufora IrriSedo Cone er velegnet til personer, der kan sidde på 
toilettet og selv kan holde konus i endetarmen, mens vandet 
pumpes ind.

Kontakt din læge eller sygeplejerske – eller den klinik 
du er tilknyttet og find ud af om tarmskylning med  
Qufora IrriSedo Cone er en løsning for dig.

Er det tarmen der styrer dig? 

Eller styrer du tarmen?

Tarmskylning med vand er en naturlig og 

hygienisk metode til at styre funktionelle og 

neurogene tarmlidelser, såsom kronisk fækal 

inkontinens og/eller forstoppelse. 

Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©02/2022.  
All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark. 

Distribueret af
OneMed A/S
Tlf.: 86 109 109
Mail: info.dk@onemed.com 
Website: www.onemed.dk
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Foreningslivet har udviklet sig gennem de sidste 50 
år, og det samme har RYK, men formålet om at være 
talerør for alle mennesker med en rygmarvsskade har 
ikke ændret sig. 
Siden overlæge Bodil Eskesen i 1972 grundlagde 

RYK, der dengang hed Paraplegikredsen, har rigtig mange 
ildsjæle gennem årene kæmpet såvel politisk og sundhedsfag-
ligt som socialt, både i Danmark og internationalt. 

Det kræver ressourcer at kæmpe for at sikre mennesker med en 
rygmarvsskade lige muligheder i samfundet, herunder uddan-
nelse og beskæftigelse, den rette, højtspecialiserede behandling 
og kontrol, så stor tak til alle ildsjæle, der på en eller anden måde 
har bidraget til kampen gennem de sidste 50 år.

Men når man taler RYK, handler det også om fællesskab, sam-
menhold, erfaringsudveksling og forskning. 
I dag er RYK en aktiv medlemsorganisation, hvor rygmarvsska-
dede driver organisationen hundrede procent, og jeg er stolt af 
at stå i spidsen sammen med en engageret bestyrelse, en flok 
ildsjæle og masser af medlemmer, der bakker op om bestyrel-
sen. Vi fortsætter kampen, formidler informationer og danner 
grundlag for at mødes med ligestillede, som er så vigtigt. Vi 
inspirerer hinanden og dem, der kommer til.

I løbet af jubilæumsåret vil der blive flere arrangementer, som 
vil festligholde jubilæet, og vores generalforsamling er ingen 
undtagelse. Da RYK havde 25-års jubilæum, fik vi nyt udtryk, og 
det samme vil gøre sig gældende til den kommende generalfor-
samling, hvor en ny hjemmeside ser dagens lys. 
Det er ikke lang tid siden, at vi havde den sidste generalforsam-
ling. Grundet den særlige situation, hvor COVID-19 lagde landet 
ned, gik der mere end to år, før forsamlingen kunne mødes i 
oktober 2021. En ny bestyrelse så sin begyndelse, og ambitio-
nerne var/er tårnhøje og ønsket om at gøre en forskel endnu 
højere. 

Mange opgaver ligger foran RYK det kommende år, og blandt 
dem er følgende: 
Den alvorlige lægemangel på VCR er meget bekymrende, da 
manglende adgang til den nødvendige og højt fagligt speciali-
serede behandling er katastrofal for de rygmarvsskadede. RYK 
vil forsat presse på politisk og andre steder for at skabe den 
nødvendige adgang og bidrage med engagement og viden. 
RYK har sat fokus på tryksår gennem det sidste år og vil fortsat 
gøre det. Behandles tryksår ikke hurtigt og med specialviden, 

er der risiko for mange måneders sen-
geleje og såvel fysiske som psykiske 
skader. 
En anden udfordring for vores med-
lemmer er adgangen til de rette 
hjælpemidler/behandlingsredskaber. 
Den seneste forskning, som tager 
udgangspunkt i et spørgeskema, som 
RYKs medlemmer har udfyldt, har vist 
store udfordringer i forhold til tarmene. 
RYK har derfor indgået et samarbejde 
med Skejby og vores sponsorer Coloplast og Qufora for at sætte 
fokus på problematikken. Sidstnævnte har senest sponsoreret 
en række videoer, som med forskellige vinkler præsenterer TAI. 
Det er RYK medlemmer, som har lagt tid og krop til optagelse 
af videoerne om TAI, som både kan få dansk og international 
betydning. De skal have en særlig tak for deres bidrag. Arbejdet 
fortsætter.  Videoerne vil blive præsenteret på den nordiske 
konference NoSCos den 7. maj og efterfølgende blive lagt på 
RYKs hjemmeside.
Et andet område er en presset BPA-ordning, hvor vores medlem-

mer pludselig oplever at få fjer-
net den hjælp, der gør det muligt 
at leve et almindeligt liv. RYK vil 
fortsat sammen med andre orga-
nisationer kæmpe for bedre for-
hold og lægge pres på relevante 
steder.

Der planlægges receptioner 
rundt om i landet, Wings for Life 
World Run, Smukfest, UGE 30, 
seminar og meget mere. Jo, der 
er nok at se til. 

Til slut vil jeg håbe at se rigtig 
mange af jer ude i det ganske 
land, når RYKs jubilæum skal 
fejres.

Helle Schmidt, formand

Jubilæumsår 1972 - 2022
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For dig der vil selv - hele livet !
Kørestolstraktor

Klik på og kør ... hvorhen du vil!

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

Nu også
med

9 km/t

STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525

 

 
Læs mere på 
www.stomiguiden.dk 

 
 

 

COPA-foreningens 
formål er at vartage 
interesser for stomi- 

og reservoiroprerede personer, samt 
personer med sygdomme der kan føre 

til anlæggelse af stomi/reservoir. 
Læs mere på www.copa.dk 

Stomiguiden er for 
dig, der er ung 

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

dagligdags aspekter 
i det at have stomi. 

 

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4

8240 Risskov 

Telefon  86 17 01 74
Mail  a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web  www.anatomicsitt.dk

Følg os på:

  GØR NOGET GODT FOR DIN KROP  
       VED AT TRÆNE OG STÅ OP

  Vi skal alle op at stå, fordi det    
        er godt for rigtig mange 

 forskellige ting i kroppen 
 Eksempelvis: 

• Mindsker muskelkontrakturer
• Mindsker muskelspasmer

• Mindsker udviklingen af scoliose
• Forbedrer tarmfunktionen

• Styrker nyre- og urinblærefunktioner
• Styrker hjertekarsystemet

        • Mindsker hævelser i benene
        • Forbedrer respirationen 

      

Anatomic SITT har ståstativer til alle 
samt træningsredskabet EasyStand Glider.
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Redaktionen modtager gerne 
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv 
til redaktion@ryk.dk

Praktisk og flot salatslynge
OXO Salatslynge i rustfrit stål er både praktisk og flot. Med denne salatslynge 
kan man nemt og hurtigt skylle og slynge salat, så den er frisk, fri for jord og 
klar til servering. Det eneste man skal gøre er at trykke på pumpe-knappen for 
at starte, og bruge bremseknappen for stop. Den ydre skål opsamler vandet. 
Den slyngede salat hældes blot fra den indre beholder til den elegante ydre 
skål, der kan bruges både til servering og til opbevaring i køleskabet. Udført i 
BPA-fri plast og rustfrit stål. Skridsikker ring i bunden. Skålen kan også bruges 
til serveringen eller til opbevaringen i køleskabet. Rumindhold 6,5 L. Set hos 
imerco.dk til 749 kr.
BB

Stilfuld kørestolsvægt
Hvornår vejede du dig sidst som kørestolsbruger? Har du mon nogensinde 
vejet dig siddende i din kørestol?  Det er muligt med denne både stilfulde 
og praktiske kørestolsvægt fra det svenske firma, UM Medicals AB. Kør 
op på vægten og aflæs din vægt på displayet. Forinden skal kørestolen 
vejes og dens vægt fratrækkes. Vægten slukker automatisk, når vægten 
ikke ændres inden for 30 sekunder. Materialet er glas i farverne sort og 
transparent. Vægten vejer 6,8 kg, måler 62 x 62 cm og har en højde på 22 
mm. Kan veje op til 180 kg inkl. kørestol med interval på 100 g. Der med-
følger to stk. AAA alkaliske batterier. Den koster 2.900 kr. plus forsendelse 
hos ummedicals.com.
BB

&Tips Tricks

Kurve på hjul
Dette fine kurvesæt med hjul fra J-Line er både 
dekorative og praktiske i brug, når der skal opbeva-
res vasketøj, pejsebrænde, børnenes legetøj, m.m. 
Med de letgående hjul kan man nemt flytte rundt på 
kurvene. Sættet består af 2 kurve i forskellige stør-
relser designet i rattan og med praktiske hjul. Set hos 
esfurniture.dk til 2.995 kr.
BB

Hvorfor vælge Olivia Danmark som din BPA-leverandør?

✓ Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

✓ Du og dine behov er i fokus og du får en fast tilknyttet BPA-rådgiver.

✓ Vi har et brugervenligt IT-system til oprettelse af medarbejdere, vagtplaner mm.

✓ Du får adgang til en vikarportal, hvor du kan søge efter vikarer.

✓ Vi har et indgående kendskab til lovgivningen.

✓ Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog, når vi rådgiver og vejleder dig.

Vil du vide mere?
Kontakt BPA-rådgiver Dea eller Edith på 88 88 71 71 eller bpa@oliviadanmark.dk
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SMAGER GODT
Findes i flere 
smagsvarianter

KNASENDE
SPRØDT

Klistrer ikke
i munden

HØJT 
FIBERINDHOLD
Naturlige glutenfri 

kostfibre

Køb SylliFlor® her:
www.biodanepharma.com
apoteket
helsekostforretningen

COATEDE VARMEBEHANDLEDE LOPPEFRØSKALLER

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

Når maven 
er en særlig 
udfordring

Tlf.: 71 745 795
advofair@advofair.dk

www.advofair.dk

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

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

Solveig Værum Nørgaard
Advokat
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TEMA
Den fortsatte genoptræning

Behovet for en længerevarende 
og intensiv genoptræning er ble-
vet større hos de mennesker, der i 
dag indlægges med en inkomplet 
rygmarvsskade på hhv. Vestdansk 
Center for Rygmarvsskader (VCR) 
og Afdeling for Rygmarvsskader 
(AfR). Nogen har fortsat behov for 
intensiv genoptræning efter udskri-
velse med det formål at generhverve 
tabt muskelstyrke, og om muligt 
gangfunktion.

Mange patienter udskrives fra VCR 
og AfR med en genoptræningsplan 
for det videre forløb, og en hel del 
fortsætter efter udskrivelse deres 
genoptræning på Specialhospitalet i 
Rødovre og på MarselisborgCentret. 
Andre forsøger sig i fitnesscentre, på 
neuroklinikker og i private genoptræ-
ningscentre. I blandt er der nogen, 
der søger videre genoptræning uden 
for landets grænser - andre takker ja 
til det kommunale tilbud.

Ofte er den fortsatte genoptræning 
betalt af det offentlige. For nogen 
via Fritvalgsordningen med en 
genoptræningsplan (GOP). Andre 
finansierer træningen med egen-
betaling. En for mange ubekendt 
lov, Servicelovens § 102, indehol-
der også nogle muligheder, som 
fortjener at blive kendt og anvendt 
i praksis. I det tilfælde er det kom-
munen, der bevilger finansiering af et 
genoptræningsforløb.

For at blive lidt klogere på, hvilke 
tilbud der findes, bringer dette num-
mer af RYK! magasin en række 
artikler om steder i landet, der til-
byder fortsættelse af genoptræning 
efter udskrivelse fra VCR eller AfR. 
Både offentlige og private, steder, 
der repræsenterer hver deres tilgang 
til genoptræning, og vi kommer 
omkring både den traditionelle og en 
mere pragmatisk tilgang.

Det giver også plads til perspektiv på 
fremtidens genoptræningskultur. Kan 
vi lære noget?

Birgitte Bjørkman, redaktør
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Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Øfeldt 

Hermed kan vi sammensætte en fuld-
stændig behandlingsplan - et perfekt 
set up!

Metoden
- Behandlingsredskaberne er udviklet 
for bedst mulig træning af patienten 
og bedst mulige arbejdsbetingelser 
for terapeuterne, der skal arbejde med 
mange gentagne øvelser hos hver 
patient. 
- Vi finder de muskler, der skal arbejdes 
med. Er der nerveforbindelse – om end 
den er lille – så er der noget at arbejde 
med. Er der ikke umiddelbart forbin-
delse, forsøger vi igennem en længere 
periode at skabe forbindelse.
Derfra er det målrettet, intensiv og lang-
sigtet træning i et samarbejde mellem 
behandler og patient.
- Vi retter behandlingen mod den 
muskulatur og de muskelgrupper, der 
på grund af afkortning, nedsat kraft, 
manglende koordinering og/eller spasti-
citet ikke fungerer normalt og derfor har 
størst behov for træning og udstræk-
ning, fortæller Alex Øfeldt og fortsætter:
- Til det har vi konstrueret specifikke 
redskaber, så vi har mulighed for at 
stabilisere patienten under øvelsen og 
træne med størst mulig belastning så 
optimalt som muligt og dermed opnå 
større styrke, udholdenhed og funktion. 

Specialudviklede redskaber
Under mit besøg får jeg fremvist træ-
ningssalen. En noget anden træningssal 
end hvad jeg har set andre steder. Her 
er ingen nye og smarte træningsmaski-
ner. Ingen gangbarre eller andet gang-
udstyr. Jeg ser derimod remme hænge 
på væggene, og fra de sorte skinner, der 
er fastsat i loftet, hænger der snoretræk.
Ikke, hvad man almindeligvis forven-
ter på et nutidigt træningssted. På de 
fleste af de mange brikse, der står på 
række, ligger patienter med hver deres 
træningsterapeut ved deres side. Og de 
mange remme og snoretræk er flittigt i 
brug.
Alex Øfeldt ser mit forbavsede ansiud-
tryk og kommer mig i møde:
- Det, du ser her, er specialudviklede 
redskaber, som vi har udviklet gennem 
årene til at kunne styrke hver eneste 
muskel. 
Med henvisning til snoretræk, remme 
og læderbetrukne træbrikse forklarer 
Alex Øfeldt, hvordan Centrenes erfarne 
terapeuter udfører behandlingen, der 
fordrer mange, gentagne bevægelser af 
de muskler, som skal trænes.
- Derfor ser du ingen gangbarre eller 
andre gangtræningsredskaber. Vi foku-
serer i stedet på at styrke den enkelte 
muskel, hvilke der er 15-20 af, når vi 
taler om gang. Dem kan vi bedre styrke 
ved at træne dem isoleret. På den måde 

mener vi, at tiden er givet bedre ud, 
fortæller Alex Øfeldt.

Faglig anerkendelse
Øfeldt Centrene har gennem de senere 
år modtaget opbakning til deres arbejde, 
og i 2012 gav Folketinget Øfeldt 
Centrene status som specialsygehus.
Men sådan har det ikke altid været. 
Stifteren Teddy Øfeldt grundlagde 
Centrenes træningsterapeutuddannelse 
i 1976, hvilket dengang blev mødt af 
skepsis fra andre faggrupper.  
Øfeldt Centrene uddanner fortsat egne 
træningsterapeuter, der gennemgår den 
treårige uddannelse, som har udviklet 
sig en del igennem de næsten 50 år. 
Terapeuterne har herudover mulighed 
for at uddanne sig til at kunne sammen-
sætte behandlingsplaner for patienterne 
igennem halvandet års overbygning til 
uddannelsen.
- Vi er ikke mere, end hvad uddannel-
sen er. Billedligt talt har vi kun ét rum i 
værktøjskassen, hvor der står muskel-
træning, og her fylder øvelsesterapi det 
hele. Modsat fysioterapeuternes værk-
tøjskasse med mange rum med forskel-
lige behandlingsmetoder. Vi indrømmer 
blankt, at vi ingen viden har om andet 
end det, som vi til gengæld mener, vi 
er gode til. Det er en grundlæggende 
præmis for den intensive og målrettede 
træning. Vi sætter baren højt, forklarer 

På Øfeldt Centrene tilby-
des træningsforløb for 
mennesker med nedsat 
muskelfunktion på grund af 
sygdom eller ulykke. 

Der er sikkert mange, der aldrig har hørt 
om Øfeldt Centrene, men tilbuddet er 
ikke nyt. Tværtimod har Øfeldt Centrene 
rundet 50 år som optræningscenter.
Det har dog ikke været uden modstand 
gennem årene, fordi den såkaldte 
”Øfeldt-Metode” af andre behandlere 
har været betragtet som kontroversiel. 
Men fakta er, at Øfeldt Centrene har 
opnået status som specialsygehus 
og i dag behandler 500 lægehenviste 
patienter om ugen i hhv. Karlslunde og 
Rødovre.

Idegrundlag
Mange af de mennesker, der kommer 
til Øfeldt Centrene, har prøvet anden 
træning uden at opnå de resultater, som 
de havde håbet på. Det fortæller Dorthe 
og Alex Øfeldt, der er søskende og 
medejere af Centrene.
- Patienterne henvender sig i håb om, 
at Centrenes træningsmetode kan give 
dem et bedre funktionsniveau eller lindre 
vedvarende smerter.
De fleste henvises via egen læge. Andre 
har hørt om stedet og tager selv kontakt 
til egen læge for at bede om en henvis-
ning. Og blandt patienterne finder man 
også rygmarvsskadede.
Hele idegrundlaget hviler på Alex og 
Dorthes far, Teddy Øfeldt, der med 
sin baggrund som bodybuilder til-
bage i 60’erne udviklede sin helt egen 
træningsmetode. Han så dengang et 

potentiale i at overføre hans tilgang til 
forståelse af musklerne gennem intensiv 
og målrettet muskeltræning til menne-
sker med funktionsnedsættelse, indivi-
duelt tilpasset den enkelte.
- Da Teddy Øfeldt fik ideen til at træne 
mennesker med handicap, var det 
bl.a. i et tæt samarbejde med profes-
sor og børnelæge Preben Plum, som 
havde særlig erfaring med børn med 
cerebral parese. Sammen med Teddy 
Øfeldt bidrog han til udviklingen af den 
metode, som stadig er gældende for 
Centrene i dag, fortæller Alex Øfeldt. 
Siden er mere end 10.000 patienter ble-
vet hjulpet. Og ofte patienter, som ikke 
har kunnet finde tilstrækkelig hjælp i det 
øvrige sundhedssystem.

Motivation og ihærdighed
Hos Øfeldt er der tre ord, der går igen 
under mit besøg: Målrettet, intensiv og 
langsigtet.
- Det er vores mantra, fortæller Alex 
Øfeldt, der ved, at det kræver en ihær-
dig indsats, hvilket man skal være parat 
til. 
- Og det er patienterne oftest. Men vi 
sikrer os altid, at patienten er motive-
ret til at yde den nødvendige indsats. 
Ellers giver det ikke mening at starte 
et intensivt forløb med to-tre ugentlige 
træningsdage. Behandlingsmetoden 
kan derfor heller ikke udrulles til alle. Det 
er noget, vi drøfter ved den indledende 
undersøgelse.
Den indledende funktionsundersøgelse 
er meget grundig, forklarer Alex Øfeldt.
- Vi afdækker meget præcist, hvilke 
muskler der er svage, korte og stramme. 

Genoptræning:

Øfeldt Metoden
- Det handler om intensitet, målrettethed og tusindevis af gentagelser.
Så enkelt lyder det fra Alex Øfeldt, der er faglig ansvarlig på Øfeldt 
Centrene, som modtager patienter, der er henvist til behandling 
med henblik på længerevarende træningsforløb for bedring af 
funktionsniveau.

TEMA

Med brug af en benmaskine styrkes 
knæets og hoftens strækkemuskler. 
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FAKTA
Øfeldt Centrene i Karlslunde og 
Rødovre har samlet 30 træningste-
rapeuter, der alle har gennemgået 
samme uddannelsesforløb, bygget på 
Teddy Øfeldt-metoden, der er  beskre-
vet i behandlingsmanualer. 
Henvisning fra egen læge eller 
speciallæge. Inden et behand-
lingsforløb opstartes, bliver man 
funktionsundersøgt. 
500 patienter er hver uge forbi brik-
sene i Karlslunde og Rødovre.
Et behandlingsforløb er typisk to-tre 
gange ugentligt i halvanden til to timer 
pr. gang.
Man er velkommen til at kontakte 
Øfeldt Centrene for en snak. Find mere 
info på ofeldt.dk

Alex Øfeldt og påpeger den samfunds-
økonomiske gevinst ved eksempelvis, at 
patienten kommer tilbage til job.
- Men det kræver, at man er motiveret, 
ihærdig og har lyst til at træne. Ellers 
kommer vi ikke i mål!

For Dorthe og Alex Øfeldt handler det 
om at give den rette behandling til den 
rette patient. 
- Vi har opbygget en årelang viden og 

erfaring med styrketræning baseret på 
Teddy Øfeldts viden og indsigt. Og hans 
filosofi holder stadig. Vi har set gennem 
årene, at der er god effekt af behand-
lingen, slutter de og udtrykker ønske 
om endnu mere forskning inden for 
deres felt, så der kan skabes yderligere 
dokumentation for, at den intensive og 
målrettede muskeltræning giver mening. 

Opdateret  
design og 
funktionaliteter
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Har du problemer med at tømme tarmen?

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

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

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

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

 

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

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

Ring til os på 49 11 12 13

Linda

Kontinenssygeplejerske 

Udviklet specielt  
til mennesker med 

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

Mollii nedsætter spasticitet

    Mollii er et nyt hjælpemiddel, der nedsætter 
spasticitet og fremmer genopretning motoriske funktioner. 

Mollii bruges af mennesker der lider af:
 
• Hemiplegi
• Cp
• Hjerneskade efter traumer
• Multiple Sclerosis
• Delvis rygmarvsskade
 
Mollii reducerer spasticitet uden bevirkninger.
Mollii bruges regelmæssigt i 60 min  under aktivitet hver anden dag. 
Du er velkommen til at teste om Mollii er et hjælpemiddel der har effekt for dig.

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

- Vi vil så gerne dele vores viden!

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

du kan skille en kørestol ad og samle den igen og må gerne have gjort det 

du mestrer at jonglere med flere bolde – til tider mange – ad gangen
du er udadvendt og imødekommende og formår selv at skabe kontakt til
eventuelle kunder, både brugere og terapeuter
du er serviceminded, løsningsorienteret og fleksibel
du har kørekort

Kørestolseksperten ekspanderer og søger en konsulent til at betjene vores
kunder på Sjælland. Drømmer du om at hjælpe andre? Sætter du god service
over fortjeneste? Så er din uddannelse af mindre betydning. 

Om dig

       (flere gange) før

Om os
Kørestolseksperten sælger kørestole, hjælpemotorer, håndcykler og andet
udstyr til handicappede. Hovedsædet ligger i Viborg, men vi har også showroom
i Greve, som bliver dit primære fysiske arbejdssted, når du ikke er på kunde-
besøg. 

Kørestolseksperten har syv medarbejdere ansat med varierende timetal.
Samtlige konsulenter sidder i kørestol som følge af sygdom eller ulykke. Vi
arbejder ud fra devisen ”vi ved, hvor stolen trykker”, så hos os er det kun en
fordel, hvis du er lam. 

Det vigtigste for os er, at du er den rigtige medarbejder, så finder vi ud af
sammen, om du du skal ansættes fuldtid eller deltid, som det nu passer bedst.
Tiltrædelse snarest muligt. Oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Hans Peter Østergaard på telefon 8980 3398. Kortfattet ansøgning og CV
sendes til admin@koerestolseksperten.dk. Vi gennemgår ansøgninger løbende.

Konsulent søges til Sjælland

www.koerestolseksperten.dk
8980 3398 * admin@koerestolseksperten.dk

Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve
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Sædemuskulaturen og den nedre del 
af lændens muskler styrkes hjulpet 
af terapeut og en hjælpevægtssele. 
Musklerne er nødvendige for stand- og 
gangfunktion.
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1. Behandlingsforløb
Der tilbydes tre forskellige 
be handlingsforløb. De kræver 
alle en henvisning fra egen læge 
eller hospital, og at man er i 
målgruppen. Alle er gratis.

2. Specialiseret 
rehabiliteringsforløb
For dem, der har komplekse 
problemstillinger med behov 
for at involvere flere faggrupper 
i rehabiliteringen. Kan vare op 
til tre måneder. Er der et særligt 
behov for at forlænge forløbet, 
er det muligt. Behandlingen er 
ambulant.

3. Individuelt 
behandlingsforløb
Ved behov for involvering af blot 
en enkelt faggruppe i rehabili-
teringen tilbydes et individuelt 
behandlingsforløb. Behandlingen 
er ambulant.

Rehabiliteringsophold
Rehabiliteringsophold med over-
natning foregår kun i Rødovre. 
Henvisning gives, hvis man enten 
bor i en sådan afstand, at det ikke 
er muligt at møde ambulant, eller 
hvis det vurderes, at man har 
behov for en særlig intensiveret 
tværfaglig indsats.

Læs mere på specialhospitalet.dk

Mål gav struktur 
En af dem, der har haft glæde af 
et be handlingsforløb på Special-
hospitalet er Thomas Pedersen.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Privatfoto

Da 43-årige Thomas Pedersen for et par 
år siden var patient på Specialhospitalet 
i Rødovre, var han først forbi den lokale 

fysioterapi, inden han kom til Specialhospitalet.
- Det var helt klart en fejl, at jeg startede hos 
en lokal og almindelig fysioterapeut, men det 
virkede bare nemmest i starten efter udskri-
velsen fra Hornbæk. Træningen var på mange 
måder fin, men i forhold til mine behov som 
rygmarvsskadet gav den ikke mening, så jeg 
fik en henvisning fra 
min egen læge til 
Specialhospitalet, 
forklarer Thomas 
om den første tid 
efter Hornbæk, hvor 
han var indlagt efter 
en ulykke, hvor han 
pådrog sig en inkom-
plet rygmarvsskade.

I Rødovre fik Thomas 
efter de indledende 
samtaler tildelt en 
fysioterapeut og en psykolog, som skulle 
hjælpe ham videre, og det skete via mål, som 
han selv var med til at fastsætte. Det var for 
Thomas en stor styrke.
- Jeg var bl.a. bange for at falde, da min hånd- 
og armfunktion ikke er så god, så det trænede 
jeg meget ude i Rødovre, og derudover hjalp 
psykologen mig med at få ryddet op i hjer-
nen efter min ulykke. Jeg er ret sikker på, at 
den tværfaglige tilgang virkelig har været god 
for mig, og jeg har følt mig godt behandlet på 
Specialhospitalet, forklarer Thomas.

Efter tre måneder var Thomas færdig med sit 
forløb i Rødovre, og han kan nu træne der-
hjemme, men opstår der et behov for hjælp 
igen, ved han, hvor han kan henvende sig.
- Jeg synes, at det er fordel, at jeg nu kender 
til Specialhospitalet og hvordan de kan hjælpe, 
fortæller Thomas og slutter:
- Jeg anbefaler også gerne de nyskadede, jeg 
møder som mentor, at de sammen med deres 
læge tager kontakt til Specialhospitalet med 
henblik på et rehabiliteringsforløb.

Derefter vil der blive taget stilling 
til det videre forløb, fortæller Britta 
Quistgaard.
Forløbet er tilpasset den enkelte 
patient og tager udgangspunkt i, 
hvad denne har af mål, behov og 
ønsker. 
- Det kan fx være, at målet er at blive 
mere selvhjulpen på nogle områder 
eller kunne vende tilbage til arbejds-
markedet. Her går personalet ind 
ved den første samtale og tager en 
dialog med patienten om, hvordan 
man sammen kan arbejde henimod 
at opnå målene.
Undervejs i forløbet er der en midt-
vejs samtale og en afsluttende 
samtale.
- Her tager vi en snak om, hvor langt 
man er nået, og hvad der eventuelt 
mangler at blive fulgt op på.
Udover at forløbene er individu-
elt tilpassede, så er en stor del af 
genoptræningen også individuelt 
tilrettelagt. 
- Man vil typisk komme et par gange 
om ugen, hvor man har træning og 
øvelser sammen med en fysiotera-
peut ca. en time pr. gang. Derudover 
kan der være træning i motionscen-
ter eller bassintræning, hvor en større 
gruppe er i vandet, fortæller Britta 
Quistgaard.
Specialhospitalet råder over en lang 
række særligt udstyr til patienter, 
som er svært fysisk begrænset. 
Eksempelvis træning med el-stimu-
lation, gangtræning med lightgate 
og BionessVector samt udstyr til 
smertebehandling. 

Efter endt forløb
Hvis det tværfaglige team vurderer, 
at patienten efter de tre måneders 
forløb på Specialhospitalet fortsat 
har brug for træning og vejledning, 
vil man sammen med teamet lægge 
en plan for det videre forløb. Det 
kan fx være, at man skal træne hos 
en privatpraktiserende terapeut, 
i et lokalt fitnesscenter eller i et 
varmtvandsbassin. 

I særlige tilfælde kan tilbydes 
vedligeholdelsestræning på 
Specialhospitalet. Det kan fx være 
ved behov for anvendelse af spe-
cialiseret apparatur for at opnå den 
ønskede effekt, eller fordi ens funk-
tionsnedsættelse er så kompleks, at 
den kræver særlig viden og særlige 
kompetencer ved træning.

Læs mere og se faciliteter på special-
hospitalet.dk.
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På Specialhospitalet tilbyder 
man tværfaglig rehabilite-
ring. Forløb, der er tilpasset 
den enkelte patient med 
udgangspunkt i dennes mål. 

- Derfor vil man typisk blive mødt af 
et tværfagligt team, fortæller Britta 
Quistgaard, der er centerdirektør for 
Specialhospitalet. 
Her modtager man bl.a. patienter, 
der udskrives fra Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade i Viborg eller 
fra Afdeling for Rygmarvs skader i 
Hornbæk. For manges vedkommende 
bliver de udskrevet til videre rehabilite-
ring på Specialhospitalet i Rødovre eller 
på MarselisborgCentret i Aarhus. Andre 
bliver henvist fra egen læge eller spe-
ciallæge, hvorefter henvisningen bliver 
behandlet i visitationsudvalget.

Tværgfaglighed
- Når man kommer til os, vil man først 
have en indledende lægesamtale, hvor 
man sammen med lægen finder frem 
til, om vi kan hjælpe. Kan vi det, vil der 
derefter være en tværfaglig samtale 
mellem patienten og de forskellige 

faggrupper, der er hos os. I det hele 
taget er de tværfaglige forløb en af 
hjørnestenene i et rehabiliteringstilbud 
på Specialhospitalet, fortæller Britta 
Quistgaard og forklarer videre:
- Det er sjældent sådan, at fx genoptræ-
ning alene med en fysioterapeut er nok. 
Typisk skal der også inddrages en syge-
plejerske, ergoterapeut og en psykolog, 
og måske skal der også en socialrådgi-
ver ind over forløbet. Det er for at sikre, 

at man ser på hele patienten og dennes 
udfordringer og behov.
Eksempelvis kan stedets ergotera-
peuter som en del af det tværfaglige 
tilbud bistå med at forebygge eller 
håndtere fx tryksår eller vejlede i brug af 
hjælpemidler.

Skræddersyede patientforløb
- I første omgang er man patient på 
Specialhospitalet i op til tre måneder. 

Tværfaglig rehabilitering

De tværfaglige forløb er en af hjørnestenene i et rehabiliteringstilbud på Specialhospitalet, hvor det er 
patientens mål, som sætter rammerne for, hvilke rehabiliterings- og behandlingstiltag der vælges.

Specialhospitalet:

TEMA
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Træning hos neurofysioterapeut Helena Rosenberg er pragmatisk og 
båret af nysgerrighed og kreativitet, kombineret med faglig viden om 
kroppen. Her finder man bl.a. det nyeste inden for robotteknologisk 
og sensorbaseret træningsudstyr.
- Rehab Mobility er et unikt koncept inden for neurologisk rehabilitering 
med fokus på det hele menneske.

Unikt koncept
Boosterophold
”En booster i Viborg med Helena”. 
Det er, hvad Peter Ottesen har valgt at 
kalde et 14 dages ophold på klinikken 
Rehab Mobility.

Tekst: Birgitte Bjørkman

- Opholdet på Rehab Mobility i Viborg var et 
forsøg på at se, hvor langt en intensiv indsats 
kunne bringe mig, fortæller 73-årige Peter 
Ottesen, der i 2015 pådrog sig en inkomplet 
rygmarvsskade. Peter ved, at han skal træne 
for at bevare sin gangfunktion og modvirke 
forværringer.
- Jeg bliver jo ikke yngre. Desværre. Specielt 
vil jeg gerne sætte mere gang i min selvtræ-
ning. Og ikke mindst få en forståelse for, hvad 
der fortsat er vigtigt for mig.
I løbet af de to uger trænede Peter i roma-
skine og benpresse i iGym, og i klinikken bød 
programmet på udspænding, bindevævs-
massage og elektrisk massage på underben.

Rehab Mobility er en privat klinik, og ophold 
er derfor selvfinansieret.
- Men jeg har fået fuld valuta for mine penge. 
Den store udfordring for mig og mange 
andre er naturligvis omkostningerne til både 
behandling og hotelophold, fortæller Peter, 
der dog glæder sig over de digitale fordele. 
- De specifikke og specielle øvelser, som jeg 
har indøvet hos Helena, er nu videreført til 
min lokale iGym i Roskilde.
Peter er også af den overbevisning, at det er 
hans egen indsats, der er afgørende.
- Jeg har erfaret, at man selv må opsøge de 
behandlingsformer, som man tror, virker for 
en. Det offentlige system er ikke bygget til 
den individuelle behandling. Der er alt for lidt 
behandling, og det er ikke den rigtige, man 
får tilbudt.
Og Peter er ikke i tvivl om, hvad der er vig-
tigt for at bevare gangfunktion og udsætte 
forværring.
- Aktive dage er det vigtigste i livet. 

I Viborg finder man neuroklinikken 
Rehab Mobility, der ejes af neurofy-
sioterapeut Helena Rosenberg. Man 
skal ikke være længe hos Helena for 
at erfare, at her er der en anden og 

mere pragmatisk tilgang til behandling. 
- Rehab Mobility er et unikt koncept 
inden for neurologisk rehabilitering med 
fokus på samspillet mellem psyken og 
fysikken, forklarer Helena og tilføjer:
- Mit mål er at styrke og booste klienten 
i at blive selvstændig i dagligdagen og 
få øget livskvalitet. 

Motivation og fleksibilitet
Rehab Mobility henvender sig til men-
nesker med neurologiske tab, herunder 
personer med rygmarvsskade. Helena 
er godkendt som behandler under 
Fritvalgsordningen inden for neurologi 
på basal- og avanceret niveau og tager 
imod klienter, der har fået en genoptræ-
ningsplan (GOP) efter udskrivelse fra 
sygehus. 
I klinikken tilbydes også booster-ophold 
med 14 dages specialdesignede, indivi-
duelle træningsforløb.
Helenas tilgang til træning er med fokus 
på at vække klientens lyst og motiva-
tion, som hun vægter højt.
- Det er vigtigt for mig, at klienten føler 
sig respekteret og lyttet til, og at vi 
sammen finder en optimal løsning for en 
behandlings- og træningsplan. 
Helena tilbyder individuelle sessioner, 
der også giver mulighed for behandling 
og træning i både weekend og aften. 
- Jeg laver også gerne par- og holdtræ-
ning, hvis man ønsker at træne sammen 
med andre klienter eller inddrage og 
oplære sine hjælpere eller pårørende for 
videre træning hjemme. 
Et væsentligt element i træningen hos 

Helena er glæden ved fælles oplevelser.
- Det er en kæmpe inspiration og meget 
givende og motiverende for alle parter.
Og Helenas tilgang til forståelse af 
kroppen betyder også, at samtaler om 
seksualitet sagtens kan være en del af 
træningsforløbet.
- Det handler alt sammen om at 
omfavne alle udfordringer og se mulig-
heder for at skabe et bedre liv, fortæl-
ler Helena, der også tilbyder online 
opfølgningssessioner som støtte efter et 
booster-ophold.

Egne erfaringer
Helena har selv en inkomplet ryg-
marvsskade, og den personlige erfa-
ring har hun taget med sig hele vejen 
siden hendes ophold på Afdeling for 
Rygmarvsskade i 2002, hvor hun fandt 
inspiration til at uddanne sig til fysiotera-
peut og frem til i dag, hvor hun er etab-
leret med egen neuroklinik i Viborg.
- Tilgangen til min behandling og træ-
ning i klinikken er baseret på erfaringer 
fra mine egne rehabiliterings- og gen-
optræningsforløb, fra mit møde med 
mange forskellige behandlere og træ-
ningsformer – dem der virkede, og dem 
der ikke virkede – og ikke mindst fra mit 
eget liv med en rygmarvsskade, fortæl-
ler Helena og tillægger, som et slags 
varemærke, en god portion nysgerrig-
hed og at turde “tænke ud af boksen”. 
- Jeg kombinerer viden, egne erfaringer 
og kreativitet med specifik kvalitetstræ-
ning, da det handler om at opnå resulta-
ter gennem mange gentagelser med høj 
intensitet. Og det virker!

Robot-assisterende maskiner
Helena benytter manuelle teknikker som 
Neuromuskulær Elektrisk Stimulation 

(NMES) og Lymphe Touch, der løsner 
bindevæv og mindsker lymfe ødemer.
Derudover råder neuroklinikken over 
flere robot-assisterende maskiner, som i 
kombination med Helenas manuelle tek-
nikker er bærende i hendes behandling. 
Her finder man det nyeste inden for 
finger-, hånd- og armrobotteknologisk 
og sensorbaseret træningsudstyr samt 
robotmaskiner fra Tyromotion. I øvrigt 
foreløbig det eneste sted i Danmark, der 
tilbyder denne træningsform.
- Det er sensibilitets- og robottrænings-
system for overekstremiteter med 
mulighed for at træne både sensibilitet, 
muskelstyrke, balance og kognitiv træ-
ning, forklarer Helena og fortsætter:
- Det sker ved fire forskellige stationer, 
hvoraf én af dem er med brug af virtuel 
reality, som gør det sjovt at træne enten 
individuelt eller i hold, hvor konkurrence-
genet bliver vækket. Resultaterne bliver 
gemt på maskinerne, så man kan følge 
sin fremgang. 
Neuroklinikken tilbyder også vægtafla-
stende gang- og løbetræning i en AlterG 
maskine. Et vægtaflastende gangbånd, 
hvor man kan følge sin træning via et 
kamera og sin vægtfordeling via en 
touch skærm.
- AlterG giver mulighed for at reducere 
vægtbelastningen med op til 80 % af 
din kropsvægt uden brug af seler og 
skinner i loftet, forklarer Helena og sam-
menligner AlterG med en kæmpestor, 

oppustelig ballon, man træder ind i. 
For at lette adgangen til gangbåndet 
er den udstyret med et liftsystem.
- Ved intensiv træning i AlterG kom-
bineret med fx NMES strøm, kan 
man opnå øget førlighed, muskel-
styrke, kondition og balance i under-
krop og ben, samt opnå et mere 
normaliseret gangmønster.
Om fordelen ved brug af de robot-
assisterende maskiner, forklarer 
Helena:
- Træningen er effektiv, sjov og 
motiverende. Og det er et ”must” ved 
træning, der kræver mange genta-
gelser og høj intensitet.
Og det med det sjove er gennemgå-
ende på klinikken:
- Træning må gerne være lystfyldt, 
mener Helena, der bl.a. bruger for-
skellige Wii-spil og en balanceplade 
til at træne siddende eller stående 
balance.

Tværfagligt samarbejde
Nabo til klinikken er I-gym, et stort 
og veludstyret fitnesscenter, som 
Helena har en samarbejdsaftale med. 
En anden nabo er Danceproject, hvor 
Helena har startet et dansehold for 
gående som siddende; “Vild med 
dans - i Viborg” i samarbejde med en 
erfaren danseinstruktør.
Helena har også knyttet forskellige 
fagpersoner til klinikken, bl.a. sexo-

log Else O., som holder konsultatio-
ner omkring seksuelle hjælpemidler 
og ergoterapeut Sylvia Jansinski, der 
efter aftale tilbyder individuel ergote-
rapeutisk genoptræning samt vejled-
ning og tilpasning af skinner til fingre 
og hænder.
 
- Jeg elsker, når samarbejdet 
omkring behandling og træning bat-
ter, og jeg kan være med til at booste 
og motivere den enkelte til at skabe 
sig et aktivt liv. Målet er at genvinde 
førligheden i HELE kroppen. Og kan 
det gøres med humor og grineflip, så 
er det min erfaring, at man når læn-
gere. Det er jo genialt!

Læs mere på rehabmobility.dk. 
Neuroklinikken er godkendt til 
Fritvalgsordningen med en GOP 
genoptræningsplan. Egenbetaling 
med klippekortsordning er muligt 
uden henvisning fra egen læge. 
Samarbejde med Peak 12 Hotel i 
Viborg, der tilbyder handicapegnede 
værelser til reduceret pris.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Privatfoto

Rehab Mobility:

Brug af virtuel reality gør det sjovt 
at træne muskelstyrke i fingre som 
her, hvor Helena træner med John 
Sylvest.
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deres stående balance.  
Neurokliniks behandling er baseret på 
Bobath konceptet, som er en udbredt, 
problemløsende metode til behandling 
af neurologiske lidelser. 
- Al træning i klinikken sigter på at 
afhjælpe klienternes problemer med 
bevægelsesforstyrrelser. Behandlerne 
bruger viden om motorisk kontrol og 
motorisk læring til at afdække klientens 
vanskeligheder og til at planlægge og 
gennemføre dennes træningsplan.

Styrkelse af muskulatur
Mennesker med rygmarvsskade kan 
ofte have gavn af træning efter Bobath-
konceptet. Det gælder både mennesker, 
som har skaden efter et traume eller 
efter en sygdom.
- Hvis klienten har aktivitet i sin postu-
rale muskulatur, dvs. de muskler, som 
skal holde kroppen oprejst, så er vores 
opgave at styrke den vægtbærende 
muskulatur. Så fokuserer vi træningen 
på at skabe større bevægelighed i ben 
og aktive muskler over mave og ryg, 
fortæller Julian og fortsætter:
- Vi arbejder med gentagelser, som 
sigter på at automatisere de mønstre, 
klienten har optrænet, så hjernen ikke 
skal på arbejde hele tiden.
En forundersøgelse afklarer de vanske-
ligheder, potentialer og mål, som den 
rygmarvsskadede har.

Forundersøgelse
Al træning i klinikken starter med en 
forundersøgelse, hvor behandlerne laver 
vurdering af, hvilken forbedring klienten 
kan opnå ved træning. I forundersøgel-
sen drøfter behandler og klient, hvad 
vanskelighederne er, og hvad målet for 
behandlingen skal være.
- Når et menneske har skader i bevæ-
geapparatet, skal genoptræning tilrette-
lægges ud fra grundig analyse af netop 
dennes særlige vanskeligheder. Og 
forundersøgelsen skal fastlægge mål for 
forbedring, forklarer Julian. 
Klienter med skader på rygmarven 
har forskellige funktionsniveauer, og 
derfor har de forskellige udfordringer i 
hverdagen. Ofte har klienten problemer 
med kontrol af balance. Og for de fleste 
rygmarvsskadede gælder det både, når 
de sidder og står. 
Træning på klinikken sigter på at opti-
mere klientens bevægelser. For nogle 
er målet at kunne deltage i madlav-
ning i deres hjem – stående. Det kræ-
ver, at klienten bliver i stand til at stå 
med frie hænder og måske også med 
vægtforskydning.
Andre klienter vil gerne forbedre deres 
gang. Hvor stor forbedring den enkelte 
kan forventes at opnå, drøftes i forun-
dersøgelsen. Og i den plan, som klient 
og behandler laver, indgår også drøf-
telse af, hvilke faktorer, der kan støtte 
potentialet i behandlingsplanen. Det kan 

være et spørgsmål om, hvor meget og 
hvordan klienten selv kan passe sine 
øvelser, hvordan dennes familie kan 
støtte og andre forhold.

Et specialiseret supplement
Behandling i klinikken skal aldrig stå 
i stedet for behandling i Afdeling for 
Rygmarvsskader eller Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade, påpeger Julian. 
- Neuroklinik tilbyder en mulighed for 
specialiseret træning, som kan forbedre 
klientens daglige funktioner. Det kan 
være, når øvrige behandlingstilbud 
ophører. Og det kan være for klienter, 
som gerne vil fortsætte den forbedring, 
de allerede har opnået.

Neuroklinik omfatter fire specialuddan-
nede fysioterapeuter. Klinikken har til 
huse i Aarhus, men tager imod klienter 
fra hele landet. Når klienter kommer 
langvejs fra, bor de på små indkvarte-
ringssteder nær klinikken, mens de træ-
ner intensivt på klinikken. Interesserede 
kan læse mere om behandlingsformer 
og -muligheder på neuroklinik.dk. 

Tekst: Kommuniqa
Foto: Thomas Knoop

Klinikken ser helt alminde-
lig ud ved første øjekast. 
Beliggende mellem andre 
klinikker, virksomheder og 
familiehuse på en villavej i 

Aarhus. Men så snart man træder ud af 
elevatoren og ind i klinikken på anden 
sal, finder man en ikke helt almindelig 
fysioterapiklinik. Stemningen er koncen-
treret, klienter og behandlere arbejder 
intenst og humøret er ofte højt.
Neuroklinik er landets ældste special-
klinik for genoptræning af neurologiske 
lidelser. Det gælder mennesker, som er 
ramt af hjerneskade, har haft en blod-
prop eller har en rygmarvsskade.

Træningsmetode 
Målrettet genoptræning af bevæge-
mønstre kræver stor viden om anatomi, 
muskler og fibre – og om, hvorfor vi 
bevæger kroppen, som vi gør. 
- Vores muskler sørger for. at vi kan 
bevæge os. Dem har vi 600 af i krop-
pen, og via sener hæftet til kroppens 
knogler sikrer de, at vi kan holde os 
oprejst og bevæge arme, ben og hæn-
der, fortæller Julian Steensgaard, der er 
ejer af Neuroklinik.
I mange tilfælde kan mennesker med 
en inkomplet rygmarvsskade forbedre 
evnen til at holde sig oprejst ved at 
arbejde med de vægtbærende muskler. 
Ved øget muskelkontrol over led som 
ankler, knæ og hofte, kan de forbedre 

Specialiseret genoptræning:

Viden om menneskets naturlige 
bevægemønstre er grundlag for 
erfaren special kliniks gen op-
træ ning af neurolo giske lidelser 
med særlig metode hos bl.a. 
mennesker med rygmarvs skade.

Julian Steensgaard og 
Camilla Rathje træner 
klienten i at strække hæn-
der over hovedet for at 
aktivere den vægtbærende 
muskulatur.

Julian Steensgaard og Camilla Rathje 
træner gang med en klient i Neuroklinik 
og støtter aktivt dennes evne til at gå og 
svinge fødderne under gang.

Bobath-metoden
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- Det kan holde mig søvnløs om natten at tænke på, at der er mennesker i dette land, der aldrig modtager 
den genoptræning, som de fortjener. 
RYK! magasin har mødt stifteren af Genoptræning Danmark, Mikkel Salling Holmgaard, der brænder 
for genoptræning af mennesker efter ulykke eller sygdom og har udviklet en model for ubegrænset 
genoptræning.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Genoptræning Danmark

Bedring fremfor fastholdelse

- Jeg kan ikke understrege nok, at vi tror 
på bedring fremfor fastholdelse. Derfor 
tilbyder vi ubegrænset genoptræning, 
fortæller Mikkel Salling Holmgaard, som 
jeg har sat stævne for at høre mere 
om konceptet bag genoptræningscen-
tret. Mikkel er stifter af Genoptræning 
Danmark, og jeg bliver hurtigt overbe-
vidst om, at jeg sidder over for et men-
neske, der brænder for genoptræning af 
mennesker efter sygdom eller ulykker.

Ubegrænset tid
- Det kan holde mig søvnløs om natten 
at tænke på, at der er mennesker i dette 
land, der aldrig modtager den genop-
træning, som de fortjener. Systemet 
er slet ikke gearet til at anerkende 
mennesker, der vil gøre en indsats, og 
tilbyde dem den genoptræning, der kan 
give dem et bedre liv. Ofte bliver de 
udskrevet uden plan og uden forhåb-
ning om fysisk bedring, fortæller Mikkel 
og peger på et system, der trænger til 
nytænkning.
- Det er min overbevisning, at hvis vi 
skal yde en målrettet og livsændrende 
indsats for bedring, så kræver det tid – 
ubegrænset tid – og en investering fra 
både det offentlige system, de behand-
lende og den enkelte.

Tog sagen i egen hånd
Mikkel har selv været der, og det er her, 
han henter sit engagement og tro på, 
at noget må forandres. Vi skruer tiden 
tilbage til en aften i 2006, hvor den den-
gang 19-årige Mikkel bliver vidne til et 
overfald ved en gymnasiefest. Han bliver 
selv stukket ned af overfaldsmanden 
og får livstruende skader. 17 dage efter 
er Mikkel tilbage på gymnasiet. Med en 
lammet venstre arm og skulder samt 
delvis lammelser af hånd, nakke og ryg. 
Og på trods af smerter og søvnløshed, 

lykkes det ham at blive student blot tre 
måneder senere. 
- Derfra anede jeg ikke, hvad jeg skulle 
med mit liv, og om der var en chance for 
at få det bedre, fortæller Mikkel, der fem 
måneder efter ulykken fik den endelige 
dom af en af landets førende nerve-
eksperter: ”Forbered dig på et liv som 
handicappet”.
Over for mig sidder Mikkel med fuld før-
lighed i de muskler, som han dengang 
fik at vide, aldrig kom til at fungere igen. 
Han tog sagen i egen hånd og valgte en 
anden vej.
- Jeg trænede mig selv op. Det var 
hårdt, hårdt slid, men jeg troede på det. 
Og det virkede!
Det er denne enkle tilgang af viden og 
erfaring, som Genoptræning Danmark 
bygger på. Eller sagt med Mikkels ord:
- Du skal ikke stoppe, bare fordi ingen 
siger, du skal fortsætte. 
Den sætning er blevet et slags mantra 
for Mikkel, som han nu som genoptræ-
ningsleder giver videre til de mange, han 
hjælper videre - med resultater langt 
over, hvad de var blevet spået, da de 
kom.
- Det er tankevækkende. Der er brug 
for at nytænke genoptræning. Sætte 
en anden præmis. Og det giver jo god 
mening, også samfundsøkonomisk, for 
der bliver flere og flere mennesker, der 
får behov for genoptræning for færre 
penge. Så det skal ses som en investe-
ring for både den enkelte og samfundet. 

Nøglen til livsforandrende bedring
- Vores produkt passer rigtig godt til 
rygmarvsskadede med en inkomplet 
skade. Og jeg synes, det er en virkelig 
spændende gruppe at arbejde med, 
fortæller Mikkel.
- Vi opnår fantastisk gode resultater.
Ikke længere overraskende for Mikkel 

og hans medarbejdere, men for den 
rygmarvsskadede og dennes pårørende, 
som ofte er uklare på, hvad de kan opnå 
af forbedringer med fx gangfunktion. 
- Mange kommer til os i en kørestol og 
går ud fra os, fortæller Mikkel, der ikke 
tror på mirakler men på helt almindelig 
fornuft. For ham er det den kvantitative 
tilgang, der er nøglen til livsforandrende 
bedring.
- Er man motiveret og gider at træne 
hårdt og længe nok, så bliver man 
belønnet. Men man skal kunne se sig 
selv i et meget langt træningsforløb. Til 
gengæld står vi til rådighed med et ube-
grænset og støttende træningsforløb.
Det er rygmarvsskadede med inkom-
plette skader, som kommer til centret.
- Men for os er det ikke et krav. Vil en 
person med en komplet skade forsøge 
kræfter hos os, så er de velkomne. 

Pragmatisk tilgang
- Vores tilgang er pragmatisk og åben 
for ønsker, når blot det kvantitative træ-
ningselement overholdes.
På centret bliver man mødt af bl.a. 
fysioterapeuter, og blandt dem er der 
nogle, der lige som Mikkel har været 
gennem et genoptræningsforløb, hvor 
de savnede hjælp og støtte til træning. 
Personalet kan derfor også yde peer 
support.
Et typisk forløb strækker sig over 20-80 
uger med daglig træning fra 9 til 15 med 
frokost og gåtur undervejs.
- Vi træner både til lands og til vands. 
Og vil man gangtræne i vand i fem 
timer, så gør vi det, fortæller Mikkel, 
der lejer sig ind i idrætscentre med 
varmtvandsbassin.
Man kan vælge at bo på centret mandag 
til fredag og tage hjem i weekenden. 
Eller man kan komme ambulant.
- Det vigtigste er, at man er klar på et 

forløb, der kræver fuld opmærksomhed og 
intensiv træning. 

Behov for ny genoptræningskultur
Mikkel ser Genoptræning Danmarks tilbud 
som ren genoptræning. 
- Den tværfaglige rehabilitering anerkender 
jeg, og vi skal ikke ses som konkurrent til 
den. Det er ikke vores ærinde, fortæller 
Mikkel, der til gengæld gerne vil bidrage til 
et nyt syn på en genoptræningskultur, der 
i dag passiviserer med begrænsninger for 
den, der vil træne.
- I min verden giver det ikke mening. Det 
gjorde det heller ikke dengang i 2013, hvor 
jeg blev overladt til mig selv med ødelagte 
nerver uden udsigt til plan og håb om bed-
ring. Derfor vil jeg kæmpe for, at andre ikke 
kommer til at opleve det samme, fortæller 
Mikkel.
- Tiden er kommet til forandring. Vi har 
brug for en anerkendende, motiverende og 
kvantitativ genoptræningskultur, så dem, der 
ønsker at kæmpe for bedring får adgang til 
det, og ikke, som mange oplever, at initia-
tivet tages fra dem og de sparkes til hjørne 
med et par timers ugentlig træning, og hvor 
ansvaret ligger hos den enkelte.

Back to Life
Mikkels projekt startede med Back to Life i 
2015, som blev en rejse med mange bump 
undervejs frem til i dag med etablering af 

Genoptræning Danmark, der i stigende grad 
har fået politikeres og mediers bevågenhed.
- Vi er godt på vej, fortæller Mikkel, der er 
ved at åbne eget center i den sydlige del 
af Nordjylland, hvor han selv kommer fra. 
Frem til nu har han måttet låne eller leje 
sig ind hos andre, bl.a. i Aalborg, Hobro 
og Svendborg og i en periode på Egmont 
Højskolen, der stillede lokaler og maskiner 
til rådighed.
- Men nu er vi kommet så langt, at vi snart 
kan sætte en nål på Danmarks kortet. Vi er 
landets første og eneste genoptræningscen-
ter, der tilbyder ubegrænset træning, men 
det er mit håb, at vi som den nye spiller på 
markedet kan skubbe til en forandring gen-
nem dialog og samarbejde, slutter Mikkel.

Genoptræning Danmark (GD) er privat og 
modtager ikke offentlig støtte. Forsikring, 
pension, arbejdsplads eller kommune kan 
efter ansøgning yde et genoptræningsfor-
løb. GD yder gerne rådgivning, udarbejder 
konkrete tilbud og prioriterer hurtig opstart 
på et bevilget forløb. I særlige tilfælde kan 
ekstraordinært motiverede borgere selvfina-
siere et forløb til et “tilpasset beløb”. For at 
komme i betragtning skal man være indstillet 
på et langt og grundigt genoptræningsfor-
løb. Man er velkommen til at tage kontakt for 
en snak om muligheder og priser. Læs mere 
på gen-dan.dk.

Genoptræning Danmark:

“Du skal ikke stoppe, bare fordi 
ingen siger, du skal fortsætte” er 
Mikkels Salling Holmgaards mantra.

Stifteren af Genoptræning 
Danmark, Mikkel Salling 
Holmgaard har udgivet 
”GenoptræningsBogen - en 
guidebog til store resultater 
for mennesker i hårde gen-
optræningsforløb og deres 
pårørende”. Bogen bygger på 
et studie, der mellem 2015 og 
2021 fulgte mere end 200 per-
soner, der modtog ubegrænset 
genoptræning.
I bogen er der en tydelig rød 
tråd af bestemte tendenser 
og teknikker, der går igen i de 
forløb, hvor mennesker lykkes 
med at skabe livsændrende 
bedringer efter alvorlige skader 
eller alvorlig sygdom. Mikkel 
Salling Holmgaard inviterer 
læseren ind i et smittende uni-
vers af glæde og motivation og 
formidler den store mængde af 
viden, som han har indsamlet 
gennem årene. Om en indstil-
ling og indsats, hvor der er 
opnået større resultater end 
selv de mest optimistiske eks-
perter spåede muligt. Bogen 
beskriver betydningen af 
intensiv, kvantitativ træning og 
problematiserer undervejs tan-
kegangen bag rehabilitering og 
genoptræningsområdets kultur. 
Mikkel Salling Holmgaard skri-
ver engagerende og motive-
rende, og bogen er en sand 
perle af gode og opmuntrende 
råd til den, der er parat til at yde 
en aktiv og målrettet indsats. 
Ikke mindst bør enhver fagper-
son, der arbejder med reha-
bilitering og genoptræning af 
mennesker med alvorlige, fysi-
ske funktionstab, gribe bogen 
til inspiration og refleksion.

Bogen koster 499 kr. inklusiv for-
sendelse. Bogen kan købes via 
MobilePay: 2864 5464 eller ved 
mail til: kontakt@gen-dan.dk.

Ny genoptræningsbog

Tekst: Birgitte Bjørkman
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OPEN 2022

QUFORA 
EGMONT     

Qufora Egmont Open har efterhånden etableret sig som en 

seriøs turnering indenfor international kørestolsrugby – og det 

er lykkedes at tiltrække dygtige spillere fra ikke bare Danmark 

og Norden, men også de største europæiske rugbynationer 

som England og Holland.

 

Hos Qufora glæder vi os som hovedsponsor til at opleve 

professionelle spillere fra hele verden dyste i de gode og 

tilgængelige omgivelser på Egmont Højskolen.

 

Qufora udvikler produkter, der gør det muligt for mennesker 

med kroniske tarmsygdomme at leve et bedre liv. Det er vores 

mission som virksomhed. Vi vil gerne hjælpe folk med at bruge 

tiden på det, der er vigtigt for dem – som for eksempel at spille 

kørestolsrugby fremfor at bruge tiden på toilettet. Derfor er 

det også naturligt for os at støtte op om kørestolsrugby og en 

international turnering som Qufora Egmont Open.

Qufora støtter kørestolsrugby
Den 1.-3. april 2022 spilles Qufora Egmont Open på Egmont Højskolen i Hou.

Vi håber, at vi ses til Qufora Egmont Open.  

Glæd dig til at opleve kørestolsrugby på 

topniveau!

Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©01/2022.  
All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark. For yderligere information: www.qufora.dk

Serviceloven § 102 
Med den kan kommunen give til-
bud om behandling til borgere med 
betydelig og varigt nedsat, fysisk 
funktionsevne. Det gives, når dette 
er nødvendigt for at bevare eller for-
bedre borgerens fysiske funktioner, 
og når dette ikke kan opnås gen-
nem de behandlingstilbud, der kan 
tilbydes efter anden lovgivning. Det 
er en paragraf, som mange er ube-
kendte med og som derfor sjældent 
tages i brug ude i kommunerne. 
Bestemmelsen indeholder dog nogle 
muligheder, som fortjener at være 
kendt og blive anvendt i praksis.
Find mere info på.dukh.dk 
(Praksisnyt Nr. 5 – 06.12.2021).

Da Morten Skov blev 
udskrevet fra Afdeling for 
Rygmarvsskader i september 
2017, fulgte der en kørestol 

med. Forinden havde Morten været 
gennem et alvorligt kræftforløb og en 
knoglemarvstransplantation, hvor en 
rygmarvsbetændelse tilstødte som en 
komplikation af operationen, så Morten 
fik en inkomplet rygmarvsskade. 
- I Hornbæk fik jeg en times træning 
hver anden dag og blev ikke stillet i 
udsigt at komme til at gå igen, fortæller 
Morten.
Efter udskrivelsen brugte han derfor de 
kommende år på gymnasiet og modtog 
en ugentlig, vedligeholdende behand-
lingstime hos en lokal fysioterapeut.

Ønske om intensiv træning
Morten fik i mellemtiden kendskab til 
Genoptræning Danmark, og løbende 
under sin studietid gjorde Morten 
sin kommune og jobcenter klar på, 
at han havde et ønske om et års 
intensiv træning. Hjemkommunen 
Guldborgsund mente dog, at Mortens 
behov for genoptræning kunne imøde-

kommes med den ugentlige, vedlige-
holdende fysioterapi. Ikke noget, der 
hjalp Morten med hans drøm om at 
rejse sig fra kørestolen.

Bevilling af § 102
Med studenterhuen i hus søgte 
Morten sin kommune om et ophold 
hos Genoptræning Danmark (GF) 
i et håb om at kunne genvinde sin 
gangfunktion. 
- Jeg var SÅ klar på at give det en 
chance og investere al min tid.
Morten fik afslag, og siden fulgte et 
juridisk slagsmål via Ankestyrelsen. 
Undervejs tog familien initiativ til en 
indsamling, og i august 2020 kunne 
Morten starte hos GF. 
Efterfølgende lykkedes det i april 2021 
efter et års kamp med kommunen, 
ekspertudtalelser, medieomtale i TV2 
Øst og en fornyet sagsbehandling at 
få bevilling på et genoptræningstilbud 
“af behandlingsmæssig karakter efter 
Servicelovens paragraf 102”. Morten 
var nu sikret fire måneders intensivt 
genoptræningsforløb hos GF.

Hastige skridt
Hos GF vurderede fysioterapeuterne, 
at Morten havde et stort genoptræ-
ningspotentiale, og målet for træningen 
var derfor fra dag 1 generhvervelse af 
Mortens gangfunktion. Under ophol-
det fra august 2020 til december 2021 
trænede Morten – kun afbrudt af ferier 
og pauser - 24 timer ugentligt. Dagligt 
blev der talt skridt, og dag for dag til-
lagt flere og flere meter med løbende 
fremskridt på både gangdistance, 
tempo og balance. Først med støtte og 
senere ved egen hjælp. 
- Da jeg kom, sad jeg i kørestol og 
kunne kun gå ganske få skridt med 
dropfodsskinne på begge ben. 
Da opholdet sluttede, kunne jeg gå 434 
skridt helt uden hjælpemidler.

En lang kamp
Den nu 21-årige Morten havde et håb 
om at fortsætte sin genoptræning frem 

til sommer, hvor han skal påbegynde 
studie. Men på trods af store frem-
skridt – eller måske netop derfor - har 
kommunen besluttet ikke at forlænge 
bevillingen, idet de mener, at Morten 
har opnået ”et funktionsniveau, der kan 
bevares eller forbedres via sædvanligt 
behandlingssystem”. Og således vil 
Morten vende tilbage til en ugentlig, 
vederlagsfri behandling.
Morten er glad for, at kommunen aner-
kendte, at han havde krav på privat 
genoptræning. Men samtidig står han 
uforstående over for den kamp, han og 
hans familie selv har måttet kæmpe. 
- Jeg har savnet opbakning og opmun-
tring og et samarbejde mellem instan-
ser, der skulle sikre mig en fortsat 
genoptræning. Først da jeg kom til 
Genoptræning Danmark, oplevede jeg 
at blive taget alvorligt, fortæller Morten, 
der ikke mener, at han er eller har været 
urealistisk i sine mål og drømme.
Nu overvejer Morten og hans familie, 
om de for anden gang skal klage til 
Ankestyrelsen.
- Min drøm er at nå længere, og jeg 
ved, at jeg fortsat har udviklings-
potentiale, slutter Morten.

En kamp for intensiv træning
Som 16-årig fik Morten Skov en inkomplet rygmarvsskade efter et alvorligt kræftforløb. Siden har han 
måttet kæmpe for at få hjælp til intensiv træning med det formål at generhverve sin gangfunktion, og i april 
sidste år fik han bevilget et privat genoptræningsforløb.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Privatfoto

TEMA
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Vil man overvære en parasport med fart og tempo, så er det kørestolsrugby. I de første dage i april kan man 
se den internationale turnering, Qufora Egmont Open, der finder sted på Egmont Højskolen i Hou.

International rugbyturnering:

Qufora Egmont Open

Det er nu, man skal overveje 
at smutte forbi Egmont 
Højskolen i Hou i dagene den 
1.-3. april, hvis man vil se 

international kørestolsrugby på dansk 
jord og ikke kan vente til VM i Vejle i 
oktober. Og ambitionerne er høje på 
trods af aflysning i 2020 og yderligere 
udskydelse i 2021 pga. corona. Det 
lover Torben Nygaard, der er idrætskon-
sulent i Parasport og medarrangør af 
Qufora Egmont Open.
- Vores mål er at samle 12 hold fra flere 
lande i Europa til tre dages intenst bold-
spil, og publikum inviteres med. 
Allerede nu har både klub- og landshold 
fra en række europæiske lande bl.a. 
Polen, Tyskland, Sverige og Frankrig vist 
interesse, så helt uden hold i virkelighe-
den er de høje ambitioner ikke.

Optimale rammer
De danske arrangører glæder sig, og 
det er forståeligt, for ud over at være et 
seværdigt sportsevent, er turneringen 

også blevet et internationalt samlings-
punkt for rugbymiljøet med hyggeligt 
samvær på tværs af klubber og lande-
grænser. Derfor er Egmont Højskolen et 
godt valg, fortæller Torben:
- Vi ved, at vores udenlandske spillere 
sætter stor pris på højskolens tilgænge-
lighed med gå- og trilleafstand til hal-
lerne, god indkvartering og ikke mindst 
den gode forplejning. Det er sjældent, et 
land kan byde på så optimale rammer. 
Det er vi super glade for, vi kan.

Publikumsaktiviteter
Qufora Egmont Open, hvis navn i øvrigt 
kommer af turneringens hovedsponsor, 
det danske firma Qufora, løber over fire 
dage med et program, der også byder 
på aktiviteter for publikum. I løbet af 
dagene kan man prøve rugbykørestole i 
Aktivitetetszonen, hvor man kan forsøge 
at tackle sine børn, venner eller familie 
i en sjov og anderledes aktivitet. Der 
bliver mulighed for at hilse på spillerne 
fra de forskellige landshold, og man kan 

se de nyeste produkter inden for bl.a. 
bilindretning, kørestole og hjælpemo-
torer. Og undervejs er der konkurrencer 
med præmier. Og så er det i øvrigt 
gratis.
- Vi synes selv, at turneringen danner 
ramme om en fantastisk stemning for 
både spillere, frivillige og publikum, 
fortæller Torben, der varmt kan anbefale 
at man lægger vejen forbi Hou. 
- Enten fordi man vil have en god ople-
velse, eller fordi man vil finde ud af, om 
kørestolsrugby er noget for en.

Qufora Egmont Open er den 1.-3. april 
på Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou. 
Gratis adgang. Forfriskninger kan købes. 
Der spilles kampe fredag og lørdag kl. 
10-19 og søndag kl. 10-16. Find program 
og praktisk info på egmontopen.dk.

Qufora Egmont Open er sponsore-
ret af Qufora, som er hovedsponsor, 
samt Scandic, Onemed, Automobil og 
Wolturnus.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Fotos: Anita Graversen

Driv - helse online for dig 
med rygmarvsskade er 
et nyt, svensk projekt, 
udsprunget af Stiftelsen 
Spinalis, der skal inspirere, 

motivere og indsamle værktøjer til et 
sundt og aktivt liv med en rygmarvs-
skade. Det er et treårigt forløb, der skal 
bidrage til gode og sunde vaner; også 
til et holdbart og aldrende liv med en 
rygmarvsskade. Målgruppe er derfor 
særligt 50+ samt de, som har levet med 
deres rygmarvsskade i mere end 20 år.

Fokus på aldring og geografi
Medicinske fremskridt har gjort, at 
rygmarvsskadede i dag - trods lammel-
ser, fysisk inaktivitet og stor påvirkning 
af kroppens forskellige organsystemer 
- bliver ældre. Dertil ses, at nyskade-
des gennemsnitsalder bliver højere (en 
ændring i de seneste 30 år, som vi også 
ser i Danmark). Derudover er det en lille 
diagnostisk gruppe. I Sverige er der ca. 
5.-6.000 rygmarvsskadede, og på grund 
af landets geografi bor mange langt fra 
speciallæge og føler, at de står alene 
med de udfordringer, som rygmarvs-
skaden medfører. Aldring og geografi er 
således to væsentlige grunde til initia-
tivet DRIV, der primært er baseret på 
online aktiviteter, der bliver tilgængelige 
i hele Sverige.

Forsinkelse og afhjælpning
Mennesker med fysiske funktionstab, 
herunder rygmarvsskadede, er min-
dre fysisk aktive, har en højere grad af 
stillesiddende fritid, har sværere ved at 

opnå en sund livsstil og er mere ramt 
af overvægt end personer uden et 
funktionstab. Forskning viser også, at 
personer med rygmarvsskade lider af 
forskellige, aldersrelaterede sygdomme 
tidligere end resten af befolkningen; en 
såkaldt accelereret aldring, der frem for 
alt ser ud til at påvirke hjerte-kar-syste-
met, muskler og led. Dette bidrager til 
øget sygelighed og yderligere invaliditet 
med øget behov for hjælp. Manglende 
tilgængelighed til træningsfaciliteter er 
også en faktor, da få fitnesscentre har 
tilpassede tilbud. Dertil har corona-pan-
demien forværret situationen. I Sverige 
faldt antallet af parasportsaktiviteter 
med 51 % i 2020, og ifølge Stiftelsen 
Spinalis er der klare tegn på, at isolation 
og psykisk sygdom er steget. Også 
adgangen til hjemmepleje/personlig 
hjælp i Sverige er faldet, hvilket forvær-
rer livsbetingelserne for den enkelte.
Med initiativet DRIV håber projektgrup-
pen at kunne forsinke eller afhjælpe 

de helbredsmæssige problemer hos 
rygmarvsskadede ved hjælp af målrettet 
motion og gode levevaner. 

Bæredygtig aldring
DRIV bliver et tilbud med træning LIVE 
og ”on demand”, et 10 ugers online 
sundhedskursus med studiekreds og 
forelæsninger samt online møder med 
mentor support. Alle aktiviteter er gratis.
Det er projektgruppens håb at inspirere 
og motivere dem, der behøver et skub 
til at finde deres drive til at skabe gode 
og varige betingelser for en langsigtet, 
bæredygtig aldring.

Refleksion 
Det bliver spændende at følge det 
svenske projekt, og mon ikke der bli-
ver inspiration at hente til et lignende 
dansk initiativ? Undertegnede nærmer 
sig folkepensionsalderen med et langt 
liv bag mig med en rygmarvsskade. 
Endnu kender jeg ikke det fulde omfang 
af de udfordringer, der må komme, men 
aldringen er uundgåelig, og jeg er ikke i 
tvivl om, at egen indsats sammen med 
professionel støtte er en vigtig parame-
ter for at opretholde det gode liv længst 
muligt. 

Projektets samarbejdsorganisatio-
ner er bl.a. Rehab Station, RG Aktiv 
Rehabilitering, Rehabiliterings medicin-
ska kliniken i Linköping, Ryggmärgs-
skadecentrum Göteborg samt Sveriges 
fem rygmarvsskadeklinikker. Projektet 
finansieres med midler fra Allmänna 
Arvsfonden. Kilde: Spinalis.com

Nyt svensk onlinetiltag:

Tekst: Birgitte Bjørkman

En lang række rygmarvsskaderelaterede organisationer og klinikker i Sverige er gået sammen om et treårigt 
projekt med fokus på at inspirere og motivere aldrende rygmarvsskadede til et sundt og aktivt liv - hele 
livet. Projektet hedder DRIV og vil med online aktiviteter og inspiration til gode livsstilsvaner bidrage til et 
holdbart og aldrende liv.

LIVE pass
Du kan træne med i de svenske LIVE 
pass, der sendes hver uge via Zoom.
Gymnastik: mandage kl. 12-12.40
Yoga: tirsdage kl. 14.30-15.30
Kondition: onsdage kl. 14.30-15.30 
Workout: onsdage kl. 17-18. 
Nogle LIVE pass bliver optaget, så 
man kan se dem på tidspunkter, der 
passer én bedre. 

Find links til de ugentlige LIVE pass 
på: spinalis.se/driv
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Naturen giver Flemming 
Knage en følelse af frihed. 
Det gjorde den også den 
sommerdag i 2015, hvor 
han cyklede en tur på sin 

mountainbike. Men på bakkerne i en 
grusgrav var han ude for en ulykke, der 
brækkede hans nakke, og som kostede 
ham førligheden. Herfra startede et nyt 
liv. I el-kørestol og med behov for hjælp 
døgnet rundt.

Startede med en tur om gadekæret
Efter lang tids hospitalsindlæggelse og 
endnu længere genoptræning, vendte 
Flemming hjem til sit nye liv i vante ram-
mer. I sit gule hus i det sydlige Odense 
vænnede han sig stille og roligt til aldrig 
at være alene.
- I starten kørte jeg ingen steder i min 
kørestol. Hvis jeg skulle noget, gik der 
en hjælper bagved og styrede stolen. 
Men en dag, var der en, der sagde til 
mig: ”Hvis du savner det, hvorfor kører 
du så i det mindste ikke rundt om gade-
kæret selv?” Og der startede jeg så, 
fortæller Flemming.
Således tog turen rundt om Fyn sin 
spæde start. I takt med at Flemming 
fandt ro i sin nye livssituation, fik han 
mod på nye oplevelser. I maj 2018 
luftede han første gang sin idé for sine 
hjælpere: Han ville køre Fyn rundt i sin 
kørestol så kystnært som muligt. Alene 
og kun med GPS i nødstilfælde.
- Jeg ville gerne noget på egen hånd. 
Det giver en helt utrolig frihedsfølelse, 
forklarer han.

Alt kan ikke ses på et kort
Flemming planlagde sin tur ved at 
undersøge ruter på Google Maps, som 
også gav ham en fornemmelse af til-
gængeligheden. Planen var, at han hver 
dag blev kørt ud på ruten af sine hjæl-

pere i bil og derefter kørte på egen hånd 
i et par timer, inden han igen blev hentet 
på et nyt mødested. 
Men alt kan ikke ses på et kort, så 
belægning og bakket terræn kom af og 
til som en overraskelse.
- To gange måtte jeg vende om under-
vejs, fordi jeg ikke kunne komme gen-
nem. Der var dårligt underlag og for 
smalt, fortæller Flemming.
Den ene gang fandt han en alternativ 
vej. Den anden gang måtte hjælper og 
bil komme ham til undsætning, da han 
kørte fast i perlesten. Med sig havde 
han sin mobiltelefon, der kunne bruges 
i sådanne nødstilfælde. Men det forud-
satte naturligvis, at han kunne komme til 
sin telefon.

- Jeg har den udfordring, at alt foregår 
gennem min hage på mit joystick. Hvis 
der er mange ujævnheder i vejen, kan 
jeg faktisk komme til at skubbe det væk 
fra mig selv. Så er jeg lige pludselig 
meget alene, forklarer han.
Og det skete også undervejs. Heldigvis 
kom et cyklede ægtepar ham til und-
sætning og fik skubbet joysticket på 
plads. Flemming vil alligevel ikke være 
de uforudsete hindringer foruden.
- Det er lidt et sats, men det er også 
det, der giver noget. Jeg synes, det var 
spændende selv at være frontløber i det. 
Det var en stor del af oplevelsen.

Følelsen af frihed
På 33 dage kom Flemming sin fødeø 
rundt fordelt over to somre i 2019 og 
2020. På de fleste af de i alt 33 ruter 
tilbagelagde han 10-15 km på en dag. 
Den længste rute var fra Assens til 
Hagenskov Gods med 21 km. Den 
korteste talte tre km fra Ladefogedvej til 
Klokkefrø Stien/Klintholm Kalkgrave.
Særligt mindes Flemming den kilome-
terlange tur på diget ved Tørresø på 
Nordfyn.
- Det var det skønneste vejr med havblik 
over Storebælt. 
Og da han kørte der, i solskin, med 
skridsikker grund under hjulene og 
udsigt til bølgen blå, glemte han sit 
handicap.
- I naturen er jeg ikke Flemming, der 
kommer futtende i en el-kørestol. Når 
jeg kører af sted, nyder naturen og er 
opslugt af mit projekt, så tænker jeg 
ikke på, at jeg kører i en el-kørestol. 
Jeg tænker bare på, at jeg kommer 
omkring. Jeg føler mig stadigvæk som 
den samme, fortæller Flemming og 
fortsætter:
- På mine ture kan jeg heldigvis det 
meste af tiden glemme min situation og 

Natur for alle:

Fyn rundt med hagejoystick 
Fyn rundt, en mand og hans el-kørestol. Sådan lød 64-årige Flemming Knages idé, 
og sommeren 2020 lykkedes det at trille de sidste kilometer i mål. En udfordrende 
oplevelse, hvor Flemming Knage undervejs glimtvist glemte sit handicap.

Tekst: Anna Eg Pedersen
Foto: Privatfoto og Colourbox

Natur for alle
Videnscenter om handicap står bag ”Natur 
for alle” med kortlægning og formidling af 
tilgængelig natur i Danmark. Formålet er at 
skabe en digital platform, hvor mennesker 
med handicap kan finde stier i naturen, som 
passer til behov og eventyrlyst. Projektet er 
opstået i et samarbejde mellem Danske 
Handicaporganisationer, Friluftsrådet, 
Sammenslutningen af Unge med Handicap 
og Videnscenter om handicap. 
Læs mere på videnomhandicap.dk.

glæde mig over friheden og de gode ople-
velser, turene giver mig.
Det samme sus af frihed får Flemming, når 
han kører tur i sin cabriolet og får lov til at få 
vind i håret og fart under fødderne.

Giver velvære
Flemmings oplevelse af naturens værdi er 
han ikke alene om. I en undersøgelse fra 
Danske Handicaporganisationer svarer 81 
procent, at friluftsaktiviteter forbedrer deres 
psykiske velvære og humør. Og hele 60 
procent svarer, at de gerne vil være mere 
friluftsaktive, end de er i dag.
Flemming tror da også på, at andre vil have 
samme positive oplevelse af at være i natu-
ren, som ham – også selvom de ikke vælger 
at tage hele turen rundt om Fyn.
- Der er jo ikke nogen, der siger, at man 
behøver køre 430 km for at få en oplevelse. 
Den første rigtige tur, jeg kørte, var bare en 
lille tur i skoven tæt hvor jeg bor. Det var en 
stor tur for mig. Man skal bare have mod på 
at komme af sted, slutter Flemming Knage.

Artiklen har tidligere været bragt på 
Videnscenter om handicaps hjemmeside.

- Når jeg kører af sted, nyder naturen og er 
opslugt af mit projekt, så tænker jeg ikke på, 
at jeg kører i en el-kørestol. 

Fyns østkyst med udsigt til Storebælt. 
Billedet har Flemming taget med sin 
mobiltelefon, som han styrer med 
hagen. Bemærk den fine silhuet af 
fotografen.
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rende, så viser resultaterne stadig, at 
det er vigtigt at involvere dem. Det kan 
forhåbentlig ruste hele familien bedre 
til de udfordringer, de møder, og måske 
forebygge nogle af skilsmisserne, siger 
Pernille Langer Søndergaard.

- Vi kan se, at en rygmarvsskade er 
krævende og varer længe, og at det er 
udfordrende for hele familien. Det er ikke 
så opløftende, det vi finder, men det kan 
gøre, at den enkelte, som er ramt af en 
rygmarvsskade, ikke føler sig alene i 

situationen og ikke holder sig tilbage fra 
at bede om hjælp.
Forskergruppen arbejder nu videre med 
flere data, der kan vise, hvilken effekt 
det har på den ramtes og de pårørendes 
livskvalitet at inkludere hele familien i et 
struktureret samtaleforløb efter skaden.  

Pernille Langer Søndergaard er neu-
ropsykolog og ph.d.-studerende 
ved Institut for Psykologi, Syddansk 
Universitet, og ansat i Videnscenter for 
Neurorehabilitering på Rigshospitalet, 
Glostrup. Studiet er gennemført som 
et landsdækkende registerstudie, 
der undersøger de socioøkonomiske 
konsekvenser af både traumatiske og 
ikke-traumatiske rygmarvsskader, der 
er blevet indlagt til rehabilitering på et 
af de to specialiserede rygmarvsskade-
centre i Danmark i perioden 2008-2018. 
Forskningsgruppen bestod udover af 
Pernille Langer Søndergaard af profes-
sor Fin Biering-Sørensen, sundheds-
økonom Marie Kruse og neuropsykolog 
Anne Norup.

Hvad er de socioøkonomiske konsekvenser af en skade på rygmarven? 
Det har danske forskere for første gang afdækket ved at analysere 
data for alle danskere med rygmarvsskader over en 10-årig periode.

Tekst: Maria Stove • Foto: Tomas Bertelsen

Stort dansk forskningsstudie:

Langvarige og omfattende følger

Det er velkendt, at kon-
sekvenserne af en ryg-
marvsskade kan være 
komplekse, og at de kan 
være af både fysisk og 

psykisk karakter. Men det har hidtil 
været mindre klart, hvad de socioøkono-
miske konsekvenser er for den ramte og 
de pårørende. Er sundhedsomkostnin-
gerne højere efter en rygmarvsskade? 
Har personer med en rygmarvsskade 
og deres pårørende en øget risiko for at 
blive arbejdsløse og miste tilknytningen 
til arbejdsmarkedet? Og øger en ryg-
marvsskade risikoen for at blive skilt? 
Det er nu blevet kortlagt i et landsdæk-
kende registerstudie. 
- Tallene er desværre ikke opløftende, 
fortæller Pernille Langer Søndergaard, 
der er neuropsykolog og har gennemført 
studiet som en del af sit ph.d.-projekt. 
Forskerne har trukket data på alle dan-
skere indlagt i specialiseret rehabilitering 
i perioden 2008-2018 på grund af en 
skade på rygmarven. Det er første gang, 
at et studie af de socioøkonomiske 
konsekvenser medtager både traumati-
ske og ikke-traumatiske rygmarvsskader 
og sammenligner disse grupper med 
en kontrolgruppe. Ved at benytte en 
kontrolgruppe, er resultaterne så godt 
som renset for, at andre faktorer end 
rygmarvsskaden kan være årsag til øget 
kontakt til sundhedsvæsenet, jobtab 
eller skilsmisse. Derudover er det første 
gang, at et studie også kigger på kon-
sekvenserne for pårørende til en person 
med rygmarvsskade, og hvor også 
denne gruppe er sammenlignet med en 
matchet kontrolgruppe. 
- Fra klinisk praksis har vi haft en for-
modning om, at konsekvenserne af en 
rygmarvsskade er langvarige. At sund-
hedsomkostningerne stiger, at personer 
med en rygmarvsskade er i risiko for at 

miste deres arbejde, og at parforholdet 
kan blive så udfordret, at det kan ende 
med skilsmisse, men nu har vi også fået 
det bekræftet af data fra de danske regi-
stre, siger Pernille Langer Søndergaard.  

Højere sundhedsomkostninger 
Undersøgelsen viser, at sundheds-
omkostningerne er væsentligt højere i 
gruppen, der har rygmarvsskade end 
i kontrolgruppen. Det gælder både 
blandt personer med en traumatisk og 
ikke traumatisk rygmarvsskade, og det 
fortsætter i op til fire år efter skaden. I 
skadeåret er sundhedsomkostningerne 
i gennemsnit pr. person med rygmarvs-
skade omkring en million kroner, mens 
de i årene efter også er højere sam-
menlignet med kontrolgruppen uden 
rygmarvsskade. 
Det interessante er, at sundhedsom-
kostningerne er mere end dobbelt så 
høje to år inden, skaden sker. Det kan 
ifølge Pernille Langer Søndergaard 
skyldes, at personer, der får en trauma-
tisk rygmarvsskade, også inden denne 
indtræffer har dyrket aktiviteter, der øger 
risikoen for skader, og derfor har hyp-
pigere kontakt til sundhedsvæsenet. For 
personer med ikke-traumatiske ryg-
marvsskader er det formentlig, fordi de 
har tilstande, der har været under udvik-
ling, inden de får en rygmarvsskade. 

Skilsmisse og jobtab
Risikoen for at miste tilknytningen til 
arbejdsmarkedet er desuden væsentlig 
øget efter en rygmarvsskade.
- Op til tre år efter skaden er sket, er der 
ni gange større risiko for, at en person 
med rygmarvsskade mister sit arbejde 
sammenlignet med en person uden 
rygmarvsskade. Den gruppe, der sær-
ligt er i risiko for at miste tilknytningen 
til arbejdsmarkedet, er de 40-66-årige, 

siger Pernille Langer Søndergaard. 
En rygmarvsskade øger også risikoen 
for at blive skilt.
- Det gælder for alle aldersgrupper, men 
især de yngre under 40 år har en øget 
risiko, og interessant nok er det især 
kvinderne, der efter en rygmarvsskade 
risikerer skilsmisse, siger Pernille Langer 
Søndergaard.
Hun forklarer, at det er vigtigt at vide, 
hvilke konsekvenser en rygmarvs-
skade medfører og at kunne indkredse, 
om rygmarvsskaden er årsagen, for 
at kunne kvalificere behandling og 
rehabilitering:
- Følgerne efter en rygmarvsskade er 
langvarige og omfattende, og det er 
vigtigt for sundhedspersonalet at vide 
for at kunne tilrettelægge og målrette 
indsatserne, så konsekvenserne bliver 
så få som mulige.

Udfordrende for hele familien
Konsekvenserne for de pårørende er 
ikke så store som for personen med 
rygmarvsskaden, hverken i forhold til 
sundhedsomkostninger eller arbejds-
løshed. Dog ser forældre til mindreårige 
børn med skade på rygmarven ud til at 
have en øget risiko for at miste deres 
arbejde. 
- Selv om konsekvenserne ikke ser ud 
til at være lige så store for de pårø-

- Det er vigtigt at involvere hele familien i 
rehabiliteringsforløbet, siger neuropsyko-
log og ph.d.-studerende Pernille Langer 
Søndergaard på baggrund af et nyt 
landsdækkende studie, der bl.a. viser, at 
der er en øget risiko for skilsmisse i tiden 
efter en rygmarvsskade.

Sundhedsomkostninger før og efter rygmarvsskade
Omkostningerne er størst i skadeåret, men i årene efter 
er omkostningerne også højere for mennesker med 
rygmarvsskade end for mennesker uden rygmarvsskade 
i en sammenlignelig kontrolgruppe.  
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op for mine muligheder til trods for min 
skade. Så da vi tog af sted til Lanzarote, 
var jeg klar på det hele.

Mentaltræning 
Inden afrejsen var alle deltagere gennem 
et fælles forløb, hvor et af fokuspunk-
terne var introduktion til mentaltræning 
med det formål at give dem nye redska-
ber og indsigter.
- Det handler om det mindset, man går 
ind til træningsformen med. Hvis man 
har et åbent sind og virkelig giver det 
en chance, kan man nå langt, fortæl-
ler Thomas Larsen, der var tilknyttet 
sportslejren som coach.
Som tidligere eliteudøver var mentaltræ-
ning ikke nyt for Mads.
- Men jeg havde stor glæde af det, for 
det hjalp til at sætte perspektiv på mine 
mål i min nye situation. Mentalt får man 
det bare bedre af at dyrke idræt. 

Fællesskab og frihed
På spørgsmålet om, hvad der gav 
Cathrine den største oplevelse blandt 
idrætstilbuddene, er svaret klart:
- Cyklingen var helt klart det fedeste … 
jeg oplevede en frihed, fordi jeg kunne 
cykle alene.
Til daglig har Cathrine hjælpere omkring 
sig 24/7, så det var en helt ny oplevelse 
for hende at kunne noget aktivt ved 
egen hjælp. Med en påsat håndcykel 
med elektrisk hjælpemotor og tilpasset 
håndgreb kunne Cathrine med fuld fart 
cykle ”ud i det blå”. 
- Følelsen af at kunne noget selv og 
få vind i håret gav mig fornyet energi, 
forklarer Cathrine, der nu, hvor foråret 
venter forude, vil prøve at anskaffe sig 
en håndcykel til kørestolen.
Men også fællesskabet fremhæ-
ver Cathrine som blandt den største 

oplevelse:
- Det var dejligt at møde andre, der 
også havde fysiske udfordringer, og 
mærke fællesskabet og den støtte, som 
vi gav hinanden for at det skulle lykkes. 
Vi fremhævede hinandens styrker og 
opmuntrede hinanden til at tage en eks-
tra bane i poolen eller en ekstra omgang 
på håndcyklen. Det var mega fedt!

Boost
Da Cathrine pådrog sig rygmarvsskaden 
havde hun netop færdiggjort sin uddan-
nelse som designteknolog. Men som 

tetraplegiker er tekstildesign ikke en 
mulig vej, erkender Cathrine, der over-
vejer, hvad hun så skal.
- Men det skal være det rette – noget 
jeg brænder for ligesom min interesse 
for mode og design.
For Cathrine gav sportslejren hende et 
boost, som hun kan bruge til at komme 
videre i sit liv.
- Det var en kæmpe oplevelse, og jeg 
har fået lyst til at prøve nye ting, fortæl-
ler Cathrine, der efter udskrivelsen fra 
VCR først skulle finde sig selv i en ny 
hverdag.
- Nu har jeg lyst og mod på at komme 
i gang og finde ud af, hvad jeg vil med 
mit liv. Måske rugby også er en mulig-
hed for mig. Det hørte jeg om fra min 
mentor på VCR. Jeg ved, ting er mulige, 
fortæller Catrine, der varmt anbefaler 
andre, nye rygmarvsskadede at deltage 
på sportslejren.

’Den gode oplevelse i et fællesskab 
med andre’ er en pulje oprettet af 
Vanførefonden, Bevica Legater og 
Bevica Fonden. Med midlerne får 
Parasport Danmark mulighed for at få 
flere, der er udfordret af handicap og 
økonomi,  i gang med at dyrke idræt i et 
fællesskab med andre.

En uge på Club La Santa i sportens tegn og under sydens sol var, hvad der ventede en gruppe udvalgte 
deltagere på Parasport Danmarks årlige sportslejr på Lanzarote. Deltagelsen var en del af projektet ’Den 
gode oplevelse i fællesskab med andre’ og med på turen var bl.a. Mads Sjøholm og Cathrine Jensen, der 
begge er nyskadede.

I november sidste år tog en gruppe 
deltagere af sted til Parasport 
Danmarks sportslejr på Club La 
Santa på Lanzarote. I løbet af ugen 
blev de under sydens sol introdu-

ceret til forskellige sportsgrene under 
vejledning af Parasport Danmarks 
instruktører og inspireret til at gøre idræt 
til en del af deres hverdag. 

Forventning indfriet
Sportslejren er en del af projekt ’Den 
gode oplevelse i et fællesskab med 
andre’. Formålet er at give deltagerne 
gode sportsoplevelser i fællesskab 
med andre og en oplevelse af at få 
rykket nogle grænser og få nogle 
succesoplevelser. 
Og det var, hvad 24-årige Mads Sjøholm 
fra Aarhus fik under sportslejren.
- Det var mega fedt at være med.
Før rygmarvsskaden i november 2020 
var Mads eliteudøver i motocross, og 
det var under en motocrosstræning op 
til EM i Italien, at Mads forulykkede og 
brækkede ryggen med et komplet brud 
på TH 4-5.
- Siden jeg var tre år, har idrætten været 
en kæmpe del af mit liv, så jeg var slet 
ikke i tvivl om, at jeg skulle fortsætte 
med noget. 
Mads var indlagt på VCR, da han hørte 
om sportslejren, og var derfor straks 
tændt på ideen. 

- Jeg ville helt klart ud og prøve, hvad 
der kan lade sig gøre i en kørestol. 
Og den forventning fik jeg indfriet på 
sportslejren.

Lærerig uge
På lejren fik Mads mulighed for at prøve 
håndcykling, kajaksejlads, padel og 
svømning.
- Det var rigtig fedt at prøve så meget 
– jeg troede fx ikke, at kajaksejlads var 
muligt. Det var fantastisk at opleve, 
hvad et par justeringer kan gøre, fortæl-
ler Mads og roser lejrens instruktører, 
der bidrog til den gode oplevelse.
- Opbakningen var fantastisk, og der 
blev gjort rigtig meget, for at vi alle 
fik den gode oplevelse, uanset vores 
skade.
Det var særligt håndcyklingen, der vakte 
Mads’ interesse. 
- Det vil jeg fortsætte med, fortæller 
Mads, der allerede har købt sin egen 
ligge-håndcykel, så han kan fortsætte 
træningen.
- Men det bliver ikke på eliteniveau. 
Det har jeg prøvet. Nu vil jeg prioritere 
anderledes og få plads til studie, kære-
ste og venner. 
- En hverdag med de udfordringer, 
min rygmarvsskade giver mig, er også 
endnu nyt for mig, men jeg er godt på 
vej, forsikrer Mads, der har genoptaget 
sit jurastudie og bor sammen med sin 

kæreste i en lejlighed i Aarhus.
Mads tilføjer:
- På sportslejren fik jeg en kæmpe ind-
sigt i, hvad der er muligt som rygmarvs-
skadet. Og fællesskabet med de andre 
deltagere var også meget lærerigt. Jeg 
er så meget klar til at komme i gang 
med at træne igen. Cyklingen passer 
mig rigtig fint, og jeg vil også finde mig 
en håndcykelklub, hvor jeg kan være 
med i et fællesskab.

Deltog med åbent sind
Blandt de øvrige 16 deltagere var også 
27-årige Cathrine Jensen fra Vejle, der 
pådrog sig en rygmarvsskade i oktober 
2018 efter et fald.
- Jeg var udskrevet fra VCR, men hel-
digvis fik mine forældre nys om sports-
lejren og spurgte, om det ikke var noget 
for mig.
Cathrine er tetraplegiker med en kom-
plet skade. Hun savnede efter udskri-
velse fra VCR at komme i gang med 
noget.
- Jeg var gået i stå og havde svært ved 
at se ud over mine begrænsninger. 
Derfor kom projektet ”Den gode ople-
velse” som kaldet for Cathrine.
- Jeg var nervøs, men også mega 
spændt på, hvad der ventede mig, 
fortæller Cathrine, der besluttede at 
deltage med et åbent sind.
- Jeg håbede, at jeg kunne få øjnene 

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Parasport

Cathrine Jensen fik et boost på 
sportslejren, som hun vil bruge til 
at komme videre i sit liv.

Som nyskadet fik Mads Sjøholm indfriet 
sine forventninger, og fik bl.a. prøvet 
kajaksejlads på sportslejren.

En ekstraordinær oplevelse
Sportslejr på Club La Santa:

Ansøgning til 2022
Ansøgning for deltagelse i sportslejr 
2022 skal fremsendes inden den 1. 
april 2022. Du kan finde mere informa-
tion om projektet og ansøgningsformu-
lar på sportslejr.parasport.dk. 
Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte projektleder, Torben H. 
Nygaard på tlf.: 2491 4485 eller mail: 
thn@parasport.dk
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Sommerkursus:

Planlægningsgrup-
pen for Uge 30 
har sammen med 
Egmont Højskolen 

sammensat et spændende 
program for dette års 
sommerkursus.  

Spændende hold
Vi fylder ugen med mange 
spændende hold, og vi 
synes, at der igen i år er et 
bredt udvalg. Både velkendte 
- men også helt nye for de 
nysgerrige. 
Til jer, som gerne vil være 
fysisk aktive, er der som 

sædvanlig Idræt, og i år 
byder vi for første gang på 
Kørestolsdans som hold. 
For vandhundene bliver der 
rig mulighed for at komme på 
og i vandet, det rigtige vand i 
Saksild bugt. Der er som altid 
sejlads, hvor der er plads og 
tid til de helt uøvede og til 
de mere erfarne. I vil få den 
nødvendige viden til at begå 
jer på vandet i fire forskel-
lige bådtyper: Mini 12’eren, 
hvor du sejler alene, Olsen 
Twin, hvor der er plads til to, 
samt de større racere Sonar 
og J-80. Ud over sejlads 

Uge 30 er en tilbagevendende begivenhed i RYK. 
En uge med en vifte af aktiviteter, foredrag, samvær. 
I år vil sommerkurset også markere RYKs 50 års 
jubilæum.

Foto: Fotoholdet, Uge 30 2021

Uge 30

I Dansekapellet, der er 
Københavns Danse- og 
Bevægelseshus, fin-
der man Foreningen 
for Integreret Moderne 

Dans i Danmark, der siden 
2017 har tilbudt undervisning 
i integreret dans. En dans, 
der rummer alle kroppe, og 
hvor alle bevægelser er lige 
værdifulde.

På egne præmisser
- Improviseret dans har en 
anden tilgang til bevægelse 
end moderne dans tradi-
tionelt har. Den opstår gen-
nem kropslige øvelser og 
rolige berøringer i samspil 
med andre, fortæller stifter 
og kunstnerisk leder, Janne 
Kristensen.
 - Med eller uden fysiske 
udfordringer kan man 
bevæge og udtrykke sig på 
egne præmisser. 

Balsam for sjælen
Foreningen ønsker gennem 
dansen at synliggøre og 
støtte til forankring af rumme-
lighed. I Dansekapellet er alle 
kroppe derfor velkomne. 
Susan Thomas, der sidder 
i kørestol, tilmeldte sig en 
workshop i efteråret uden 
egentlig at vide, hvad hun 
kunne forvente.
- Det var lidt grænseover-
skridende at skulle slippe alle 

tanker og bevæge sig frit mel-
lem andre. Men det blev en 
fantastisk dejlig eftermiddag. 
Dans er balsam for sjælen, og 
det var, hvad Susan oplevede 
den eftermiddag i november.
- Med et handicap er man 
så vant til at skulle forholde 
sig til en krop med smerter, 
begrænsninger og med 
behov for hjælpemidler og 
behandling. Nu sad jeg der 
mellem andre og skulle give 
slip på mine tanker og i 
stedet bruge min krop til at 
udtrykke følelse. 
- Man guides til at forholde 
sig til sin egen krop i samspil 
med andre kroppe, og der 
opstår et non-verbalt flow. 
Det giver en anden dimension 
end almindelig dans, fortæller 
Susan, der elsker at danse og 
altid er at finde på dansegul-
vet, når lejlighed byder sig.
- Den integrerede dans er 
en anden måde at kunne 
udtrykke sig kropsligt på, 
slutter Susan, der har tilmeldt 
sig endnu en workshop i 
foråret.

Integreret dans tilbyder 
Åbne workshops og Fri dans 
i København og Aarhus. Find 
kalender, priser og adresse 
på integrated-dance.dk. 
Tilmelding på tlf: 3020 8599 
eller mail:  integrateddance-
explorations@gmail.com

- Den integrerede dans er en anden måde at kunne 
udtrykke sig kropsligt på.
Susan Thomas fortæller om sit møde med Integreret 
Dans i Dansekapellet i København, der tilbyder åbne 
workshops.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: FIMD

Integreret dans:

DANS, DANS
bliver der også Vandfag med forskellige 
aktiviteter. 
Fart og teknik har John Hinrup i år over-
ladt til én, som for de fleste er en gam-
mel kending: Allan Jensen, som selv har 
deltaget på kurset i mange år.
Kulturbussen vender tilbage efter mange 
års pause og byder på et spændende 
program med bl.a. museumsbesøg. 
For de kreative kursister er der igen 
i år mulighed for at vælge faget ”Fra 
skrot til hot”, Kreative fag i kunst-
kælderen, Portrætfoto/livsfortællinger, 
Litteraturhold, Madlavning og meget 
mere. 
Fælles for alle hold på Uge 30 er, at man 
kan deltage uanset forudsætninger.

Foredrag og samvær
Ud over fagene er der også fællestimer 
med foredrag og samvær. Foredrag og 
andre arrangementer er ikke helt på 
plads i skrivende stund, men vi har gang 
i gode kontakter, og vi lover, at I kan 
glæde jer.

Markering af jubilæum
RYK kan i år fejre 50-års jubilæum, og 
det vil også blive markeret på kurset. 
Det forventes derfor, at der bliver rift om 
pladserne. Vil man være sikker på en 
plads på dette års Uge 30, opfordrer vi 
til, at man tilmelder sig hurtigt. 
DERFOR: Læs brochuren – Vælg et hold 
– Meld jer til.

På snarligt gensyn i uge 30 på RYKs og 
Egmont Højskolens Sommerkursus.

På Planlægningsgruppen vegne
John & Karin

Stemningsbilleder fra sommerkurset i 
2021. Fra havnen, på havet og fælles-
skabet omkring bordet og bålet.
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Jubilæumsaktiviteter 
Ryks jubilæumsår vil blive festligholdt gennem hele året. Vi håber, 
at I har lyst til at være med til at fejre RYK. Her er et lille udsnit af 
de aktiviteter, som bliver afholdt. 

Ny hjemmeside
Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet med at lave en ny hjemme-
side. Det har været/er et stort arbejde og kræver mange ressourcer. 
Arbejdsgruppen er nået langt, og på generalforsamlingen den 11. juni 
vil den blive lanceret. 

Kendt kunstner skænker værk til RYK
Det er med stor glæde, at RYK i forbindelse med sit 50-års jubilæum 
har fået skænket et værk af den anonyme billedkunstner, HUSK MIT 
NAVN, kendt for sin graffiti- og gadekunst. Værket bliver udstillet på 
RYKs generalforsamling den 11. juni, hvor man kan købe en printet 
plakat og på den måde støtte RYK.

UGE 30
Sommerkurset, der afholdes den 25.-31. juli, er et af RYKs flagskibe, 
og i jubilæumsåret byder kurset på flere overraskelser.

SCI day 
Den internationale rygmarvsskadedag den 5. september markeres og 
vil danne baggrund for arrangementer.

Seminar 
RYK afholder seminar på Musholm den 7. - 9. oktober med temaet Velvære. 

Receptioner
I samarbejde med vores hovedsponsor Coloplast afholdes fem 
jubilæums receptioner rundt om i landet, hvor medlemmer er velkomne. 
De afholdes i sidste halvdel af året. Nærmere info i RYK! magasin nr. 2.

Arrangementer og tiltag bliver meldt ud løbende på hjemmeside, 
Facebook og Instagram. 

Vel mødt til RYKs jubilæumsår. 
Helle Schmidt 

Indkaldelse til generalforsamling
RYK indkalder til ordinær generalforsamling 
lørdag den 11. juni i Greve, hvor Auto Mobil vil 
være vores vært.

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. Helle Schmidt er på valg 

(genopstiller) 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Niels 

Schmidt og Sus Danielsen er på valg (begge 
genopstiller)

8. Valg af suppleanter. Leo Thomsen og Hari Aaby 
Mandic er på valg (begge genopstiller)

9. Valg af to revisorer og en suppleant for disse
10. Fremtidigt arbejde
11. Eventuelt

Forslag, som ønskes taget op og behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsens sekre-
tær i hænde i skriftlig form senest fire uger før gene-
ralforsamlingen afholdes. Forslag sendes til RYKs 
sekretær, Niels Schmidt på mail: niels.stoubaek@
gmail.com.

Endelig dagsorden, skriftlig beretning, regnskab 
og indkomne forslag offentliggøres på RYKs hjem-
meside senest 14 dage før generalforsamlingen 
afholdes. Materialet kan også tilsendes pr. post ved 
henvendelse til sekretæren på tlf. 2637 7078 eller 
mail: niels.stoubaek@gmail.com.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Bestyrelsen

Læs også invitation, der er udsendt med dette blad.

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

VIL DU MED
 UD PÅ NYE
  OPLEVELSER
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Løb eller kør sam-
men med tusinder af 
andre fra hele ver-

den i Wings for Life World 
Run 2022, der skydes i 
gang søndag den 8. maj kl. 
13 på Østerbro Stadion i 
Fælledparken i København. 
Har du ikke mulighed for at 
løbe med i Fælledparken, 
kan du løbe på en valgfri 
destination, så længe du har 
appen på din smartphone. 
Alle registreringsgebyrer 
investeres direkte i den 
verdensomspændende 
rygmarvsforskning.

Deltagelse
Alle løbere sættes i gang på 
samme tid ved fælles, glo-
bal nedtælling med start kl. 
13 dansk tid, og deltagerne 
løber, indtil de indhentes af 
den virtuelle Car Catcher, 
der sættes i gang 30 min. 
efter løbets start. Løbet er 
en rundstrækning, og der er 
ingen fastlagt distance. Du 
bestemmer dit eget tempo 
og løber så mange runder, 
du kan.
Alle deltagere er forbundet 
via en app, som aktiveres, 
når løberen sætter i gang, og 
den stopper, når den virtuelle 
mållinjebil indhenter løberen. 

Appen opdaterer og motive-
rer løbende med information 
om afstand og hastighed. På 
dagen skal du blot huske din 
opladede smartphone og dit 
udprintede startnummer, så 
du kan følge med i, hvornår 
du indhentes af den virtuelle 
mållinjebil. Undervejs er der 
forfriskninger.

RYK er med
RYK har oprettet teamet 
”TEAM RYK-50 ÅR”, som 
man kan tilmelde sig efter 
registrering. I forbindelse 
med RYKs 50 års jubilæum 
bliver dagen også en fejring 
af det runde år med samvær 
og grill efter løbet. 

Kom og vær med og støt en 
rigtig god sag i godt sel-
skab med andre løbere og 
RYKere.

Deltagelse koster 148 kr. 
pr. deltager, og beløbet 
går ubeskåret til forskning i 
rygmarvsskader. Du tilmelder 
dig på wingsforlifeworldrun.
com/.../copenhagen-oster-
bro. Når du er tilmeldt, kan 
du tilmelde dig TEAM RYK-
50 ÅR.
Download appen på App 
Store eller Google Play Store.

Søndag den 8. maj løber hele verden for at fremme 
forskning af rygmarvsskader.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Nikolaj Frits Nielsen

Wings for Life World Run

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
www.minbevilling.dk

 Ny bevillingsportal
Vi har nu lanceret vores nye bestillingsside for  
borgere med bevilling minbevilling.dk.
Se dine bevilligede produkter og bestil nemt  
hele døgnet. Du er også velkommen til at ringe  
til vores kundeservice. 

Hvis du har en bevilling hos OneMed, kan  
du også få alle øvrige varer sendt gebyrfrit.  
Vi forhandler f.eks. vaskeservietter, sæber og meget mere.

Hos os kan du få alle kendte stomi-, urologi-, irrigation-  
og diabetesprodukter på det danske marked.

Hos OneMed har vi  

sygeplejersker, der er klar 

til at rådgive dig i valg og 

anvendelse af produkter.

50 års 
jubilæum

Advokat har fået nyt navn

Grove & Partnere har fået nyt navn, Sankt Annæ Erstatnings-
advokater, men den juridiske rådgivning er den samme for 
medlemmer af RYK, der kan få gratis, telefonisk vurdering 
og indledende rådgivning indenfor trafikulykker, arbejds- og 
patientskader og forsikrings- og erstatningssager. Indledes 
efterfølgende en sagsbehandling afregnes via egenbeta-
ling eller retshjælp/fri proces. Forinden vil der altid gives en 
skriftlig vejledning og orientering om pris og sagens forven-
tede karakter og omfang. 
Sankt Annæ Advokater træffes ved kontakt til Søren H. M. 
Larsen, tlf. 3840 0040 eller mail: sl@sa-adv.dk. Læs mere på: 
sanktannae-advokater.dk.

Smuk fest
I samarbejde med Rygmarvsbrokforeningen har RYK fået  
5-10 pladser på foreningens camp på Smukfest den 3. - 7. 
august. Tilmelding på ryk.dk senest 1. april. Hurtig tilmelding 
tilrådes (tildeles efter først til mølle). Derefter får du besked, 
om du har fået en plads. Der kan bestilles endagsbillet og 
partout. Yderligere info ved henvendelse til Helle Schmidt 
på mail: hsc@ryk.dk.

Helle Schmidt 
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gælder formidling af kompleks og per-
sonlig viden, og derfor er dette medie 
valgt til at udbrede budskabet om TAI.
I de fire af videoerne giver fire personer 
med rygmarvsskade hver deres egen 
personlige historie om et bedre liv med 
TAI. Den femte video viser friheden 
med TAI gennem fotos fra RYKs som-
merkursus, Uge 30. Den sjette video er 
mere tværgående og sundhedsfaglig 
med deltagelse af eksperter fra Skejby 
Universitetshospital, der bidrager med 
professionel viden og dokumentation 
om TAI. 

Premiere
Samtlige seks videoer får premiere på 
den nordiske rygmarvsskadekonfe-
rence, NoSCoS 2022, der finder sted 
i Stockholm i maj. Derefter skal video-
erne udbrede viden om TAI ikke blot i 
Danmark men til alverdens sundheds-
personer og mennesker med rygmarvs-
skade. Derfor er videoerne produceret 
med undertekster på flere sprog. RYK 
håber og tror, at videoerne kan blive en 
dansk såvel som international ”Game 
Changer”, som vil bidrage til, at alle med 
behov for TAI får det. 

Alle videoer bliver tilgængelige på ryk.
dk/tai efter den 7. maj. Videoerne er 
støttet økonomisk af de to danske 
firmaer, Coloplast og Qufora. Firmaerne 
har ikke haft indflydelse på indholdet. 
Tak til de deltagende medlemmer og 
læger for deres personlige og professio-
nelle bidrag til videoerne.

Tarmen udgør den nok største, 
daglige udfordring for personer 
med rygmarvsskade, men alt for 
få kender til og bliver introduceret 
til TAI. Derfor har RYK produceret 
nogle videoer med fokus på 
både den personlige og den 
sundhedsmæssige nytteværdi.

Budskab om tarm:

Når man spørger blandt perso-
ner med rygmarvsskade, som 
bruger Trans Anal Irrigation 
(TAI), siger de næsten 

enstemmigt, at de opnår en effektiv 
kontrol over deres tarm, og at de får 
en bedre dagligdag og øget livskvalitet 
uden frygt og bekymring om afføring 
eller ej. 
På trods af dette, og selv om TAI som 
metode (tarmskylning med vand) er 
sundhedsfagligt kendt og anerkendt, 
er det ikke alle rygmarvsskadede, som 
er blevet præsenteret for TAI. Det er 
bekymrende, og det vil RYK nu gøre 
noget ved. Derfor har RYK produceret 
seks videoer om TAI, der skal formidle 
viden og udbrede kendskabet til TAI 
gennem personlige beretninger og faglig 
formidling. 

Manglende viden og kendskab
Det manglende kendskab til TAI blandt 
rygmarvsskadede skyldes bl.a., at TAI 
ikke er integreret i den livslange kontrol. 
Det er heller ikke alle rygmarvsskadede, 
som lige kan overskue, hvordan de skal 
komme i gang eller få den nødvendige, 
personlige hjælp til håndtering af TAI. 
Dertil kommer usikkerhed om bevillings-
instans – hvor skal man søge?
Også hos sundhedspersoner er der stor 
uvidenhed om TAI. Dertil ses metoden, 
fra den afdeling der ordinerer, som en 
stor udgift, fordi den ofte bliver placeret 
livsvarigt på afdelingens budget. Og selv 
om bevilling af TAI både kan komme 
fra regionen og kommunen, er det ikke 

tilstrækkeligt afklaret, hvem der har 
ansvaret og hvornår. 

Ny afklaring af regler
Hidtil har det været forståelsen, at 
TAI kun kunne blive ordineret fra et af 
de regionale hospitaler, primært fordi 
Ankestyrelsen har truffet en principiel 
afgørelse (C-23-08) om, at TAI kun kan 
være behandling. Den afgørelse er 
imidlertid blevet aflyst, så nu burde det 
være klart for alle, at TAI både kan være 
et regionalt behandlingsudstyr og et 
kommunalt hjælpemiddel. Er der tale om 
behandling, så er det regionen. Er der 
tale om et hjælpemiddel, som letter den 
daglige tilværelse, så er det kommunen. 
Denne afklaring af reglerne bør nu sikre, 
at alle personer med rygmarvsskade 
kan bevilges TAI. 
Og der er noget, som tyder på, at kom-

munerne er kommet på banen, fordi 
næsten halvdelen af brugerne er blevet 
visiteret via deres kommune. Også i det 
regionale sundhedsvæsen er man ved 
at anerkende, at det ikke nytter noget at 
pålægge en stor udgift på den enkelte 
sygehusafdeling, hvis man gerne vil 
have udbredt TAI til alle med behov.

Vejledning
I Danmark findes der ikke en klinisk 
vejledning, som man kan støtte sig til. 
Det har man eksempelvis i USA, og man 
kan overveje at støtte sig til denne inden 
for både det regionale og kommunale 
sundhedsvæsen. 
Der findes også det såkaldte ”Mentor-
Værktøj”, som er udviklet af Skejby 
med udgangspunkt i medlemmerne af 
RYK. Det er nogle simple spørgsmål, 
hvis svar kan være med til at indikere 
et behov for TAI, herunder i forhold til 
inkontinens, forstoppelse, tid på toilettet 
og blærebetændelse, og give anled-
ning til videre drøftelse med relevant 
sundhedspersonale.

Videoproduktion
På trods af forbedringer på bevillings-
området er det fortsat bekymrende, at 
så få rygmarvsskadede får kendskab til, 
at de kan opnå en bedre dagligdag med 
TAI – og at så få reelt benytter TAI. Ikke 
mindst, når man sammenligner brug af 
TAI med effekten af andre tømnings-
metoder. Derfor er det vigtigt, at den 
enkelte får kendskab til TAI.
Videoer kan noget helt særligt, når det 

Videoer om TAI
For Henrik Aundal betyder brug af TAI, 
at han ikke skal bekymre sig om lækage, 
når han er i svømmehallen.

Reglerne kort
Det er ikke entydigt, om TAI ligger 
hos regionen eller kommunen. TAI 
kan både være et regionalt behand-
lingsredskab og et kommunalt 
hjælpemiddel. Med ansvaret for TAI 
følger forpligtelsen til at betale.

TAI som behandlingsredskab 
reguleres via sundhedslovens § 
74 og skal være et led i behand-
lingen mhp. forbedring eller fore-
bygge forværring. Anvendelsen 
kan være kortvarig, langvarig eller 
varig. TAI skal aftales i samarbejde 
med den behandlende læge. 
Udleveringsforpligtelsen og udgif-
ten ligger hos hospitalet (regionen). 
Klagesager behandles af Styrelsen 
for patientsikkerhed.

TAI som hjælpemiddel reguleres 
via serviceloven § 112. Der er krav 
om en varig tilstand. TAI skal af-
hjælpe en funktionsnedsættelse. 
TAI skal konkret og i væsentlig grad 
lette den daglige tilværelse. Bor-
geren beslutter selv, hvornår og 
hvor TAI benyttes. Der føres ikke 
tilsyn med effekten af TAI. Formålet 
er at kompensere for en mistet 
funktion. Kommunen har ansvar 
for udlevering og betaling af hjæl-
pemidler. Klagesager behandles af 
Ankestyrelsen.

Myndigheden tættest på borgeren 
skal levere behandlingsredskabet 
eller hjælpemidlet. Uenighed om 
betaling skal evt. afklares via de 
respektive klageinstanser. Borgeren 
må ikke komme i klemme mellem 
de to sektorer.

Tekst: Stig Langvad 
Foto: Alexander Aude, BrandMovers

Medlemsundersøgelse
RYKs medlemsundersøgelse fra 2019 
viser et ringe kendskab til TAI og kun 
12 % af de adspurgte benytter TAI. 
Det står i kontrast til forskningen, der 
har vist, at mere end 50 % blandt ryg-
marvsskadede vil have fordel af Trans 
Anal Irrigation. Undersøgelsens resul-
tater er samlet i hæftet ”Udfordringer 
med tarm – ny viden blandt menne-
sker med rygmarvsskade”. Hæfte kan 
downloades på ryk.dk. Søg ”udfor-
dringer-med-tarm-ny-viden-blandt-
mennesker-med-rygmarvsskade”. 

TRYK på danmarkskortet
På to virtuelle temaeftermiddage 
i januar fik RYK sammen med en 
række engagerede oplægsholdere, 
professionelle deltagere og nogle 
få rygmarvsskadede sat fokus på 
tryksår. 190 mennesker deltog. 

Tekst: Bente Ovesen • Illustration: Colourbox

- Vi skal have det højt specialiserede 
tæt på hurtigt, konkluderede en af 
deltagerne under den afsluttende 
drøftelse.
Konklusionen kom efter to dages 
oplæg om forebyggelse og behandling 
af tryksår, hvor et par personlige ople-
velser viste, hvor hurtigt et tryksår kan 
udvikle sig til et årelangt sengeleje og 
en bekostelig, samfundsmæssig udgift, 
hvis der ikke tidligt i forløbet sættes 
ind med en professionel, tværfaglig og 
tværsektoriel indsats.

Løg til spiring
Der blev talt om ”sårpakke”, brug 
af telemedicin, opsøgende arbejde, 
hotline telefonnummer, undervisning i 
kommuner og meget andet. 
Kort sagt fik RYK! sammen med de 
øvrige arrangører sat et løg til spiring 
blandt deltagerne. Hvordan blomsten 
konkret kommer til at se ud, er for 
tidligt at sige. Der ligger et stort stykke 
arbejde foran os. 

Nye visioner og tiltag
Arrangørerne, som alle er engagerede 
i behandlingen af rygmarvsskadede, 
har haft et inspirerende samarbejde op 
til temadagene, og planen er at mødes 
igen for start af nye visioner og tiltag.

Temaeftermiddagene var arrangeret af:
ViC - Vest dansk Videns center for Neuro-
reha bilitering • VNR - Videnscenter for 
Neuro rehabilitering, RH • Plastikkirurgisk 
Afd., OUH • Vestdansk Center for Ryg-
marvs skade • Afdeling for Rygmarvs-
skade, RH • Specialhospitalet • RYK 
- Rygmarvsskadede i Danmark • Dansk 
Selskab for Neuro  rehabilitering
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NYT NYT ..... fra Afdeling for Rygmarvsskader

Ny klinikchef
1. maj tiltræder Jette 
Møller Ahrensberg 
stil lingen som klinik -
chef og overtager 
dermed det lægefag-
lige ansvar for VCR. 
Jette er 53 år og 
speciallist i almen 
og akutmedicin og 
kommer fra en stil-

ling som funktions-
ledende overlæge i Akut Voksen afdeling på 
Aarhus Universitets hospital (AUH), hvor hun 
har arbejdet de sidste otte år. Ud over at have 
stor erfaring med tværfagligt samarbejde og 
for udvikling af optimale patientforløb på 
tværs af mange afdelinger på AUH, har Jette 
bl.a. også været forskningsansvarlig overlæge 
i Akutafdelingen og har i 2012 selv forsvaret 
sin ph.d-afhandling. 
Neurorehabilitering bliver et nyt lægefagligt 

område for den kommende klinikchef, der 
glæder sig til sin tiltrædelse på VCR:
- Sammen med det øvrige ledelsesteam og 
medarbejderne vil jeg bidrage til, at VCR 
forbliver et anerkendt og højt specialiseret 
rehabiliteringscenter. Det er min ambition at 
skabe gode rammer for rehabiliteringsforløb 
baseret på klinisk erfaring, høj faglighed og 
evidens. Her vil mit fokus være på omsorgs-
fuld og patientsikker behandling, tværfagligt 
samarbejde, godt arbejdsmiljø samt fasthol-
delse og rekruttering. 
Privat bor Jette i Hinnerup med sin mand og 
sammen har de tre voksne døtre.
På VCR glæder man sig til at tage imod 
den nye klinikchef, hvor hun vil blive godt 
introduceret til den tværfaglige tilgang til 
rehabilitering.

Titlen klinikchef bliver til juni erstattet 
med ledende overlæge som følge af nye 
overenskomstregler.

Personalet

Søren Krogh Jensen har gennemført et nyt forskningsprojekt 
for VCR i samarbejde med Aarhus Universitet, Health. Han 
har undersøgt en i Danmark ikke før benyttet terapiform i 
forsøget på at forbedre udfaldet af den efterfølgende genop-
træningsindsats for målgruppen.

Ved at påføre den motoriske hjernebark gentagne, højin-
tens magnetisk stimulation har det tidligere vist sig muligt 
at fremkalde ændringer i centralnervesystemet hos perso-
ner med en række lidelser, hvilket kan være gavnligt for at 
genvinde bevægefunktionen. Teknikken er dog endnu ikke 
grundigt undersøgt som behandlingsform hos personer med 
rygmarvsskade, og Søren Krogh Jensen har med sit ph.d.-
projekt gennemført tre separate studier, som dykker ned i 
emnet. Det har givet en større viden om magnetisk stimulati-
on og teknikkens specifikke, gavnlige virkninger på bevæge-
funktionen i benene hos personer med neurologiske lidelser, 
bl.a. hos rygmarvsskadede.

Gennem et tværsnitsstudie har Søren Krogh Jensen identifi-
ceret ikke før viste mønstre af muskelsvaghed i benene hos 

patienter med ryg-
marvsskade, ligesom 
han har diskuteret 
brugen af mere 
avancerede måleme-
toder til at identifi-
cere muskelgrupper, 
som er væsentlige 
for rehabiliteringen. 
Han fremlægger 
desuden resultater 
fra et studie, hvor 
magnetisk stimulation eller imiteret behandling er blevet 
påført en gruppe patienter under deres genoptræningsop-
hold med henblik på at forbedre træningsresultaterne og øge 
forsøgsdeltagernes muskelstyrke og gangfunktion.

Resultaterne fra studiet tyder således på, at behandlingsfor-
men kan øge effekten af genoptræning på langt sigt. Forskerne 
understreger dog, at yderligere studier på området skal gen-
nemføres, før disse fund kan bekræftes.

Søren Krog Jensen forsvarede sit ph.d.-projekt med titlen 
“Improving recovery of lower limb function in individuals with 
neurological disorders: emphasis on the effetcs of magne-
ticic brain stimulation following spinal cord injury” den 17. 
december.

Kilde: Hospitalsenhed Midt

Overlæge for sengeafsnit
Overlæge Ph.D. Lars-Henrik Krarup er ny an svar lig 
over læge for senge  af snittet AfR. 

Personalet

Sidste sommerfest i Hornbæk
Hornbækgruppen inviterer alle tidligere og nuværende indlagte på Afdeling for 
Rygmarvsskader til sommerfest 

 torsdag den 2. juni kl. 17

Rehabiliteringen af os med rygmarvsskade 
i Østdanmark flytter snart til det nybyggede 
N-hus i Glostrup. Derfor bliver det sidste gang, 
at Hornbækgruppen kan invitere til sommerfest 
i den kønne havneby.

Så kom og nyd en aften i Nordsjælland. Mød 
gamle medindlagte og behandlere fra dit 
ophold på ”Det Hvide Hus” ved havnen. Vi 
byder på god mad, musik og underholdning. 
Øl, vin og vand sælges til rimelige priser. Du må 
medbringe max. en ledsager, og vi beder kun 
om 125 kr. pr. person for hele arrangementet. 
Hjælpere deltager gratis. Der er ikke mulighed 
for overnatning i huset.

Vi ses i højt humør den 2. juni.

Tilmelding til Jens Bo Sørensen, jbs@ryk.dk, 
tlf. 2032 8033 eller via ryk.dk senest den 17. 
maj. Grundet et begrænset antal pladser skal 
betaling først ske EFTER, du har modtaget en 
bekræftelse på din deltagelse.

..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Magnetisme til genoptræning

Kan man forbedre genoptræningen efter en 
rygmarvsskade ved at påføre hjernen kraftig 
magnetisme? Det har en ph.d.-studerende forsket i for 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Hverdagsrehabilitering

Den 1. november blev der 
ansat tre nye ergoterapeu-
ter. De skal være med til at 
styrke hverdagsrehabilitering 
omkring de indlagte patienter 
og vil fremover indgå i aften- 
og weekendvagterne.
Alle faggrupper taler meget 
om monofaglige kerneopga-
ver og fælles opgaver. Det er 
et spændende arbejde, der 
er i gang, og medarbejderne 
indgår i arbejdet med en 
positiv og konstruktiv vinkel, 
idet man hver især kan se, at 
det styrker det fælles tiltag 
over for patienterne.

Personalet

Ny overlæge
Der er ansat 
en ny over-
læge, der star-
tede den 1. 
februar. Marlene 
Ander sen er 
special læge i 
reu ma  tologi og 

kommer fra  reha  bi literingsafsnittet 
i Hobro. Her blev hun så inspireret 
af rehabiliterings arbejdet, at hun har 
besluttet at gå videre inden for områ-
det på VCR. 
Velkommen til Marlene.

Personalet

Rustet til hverdagen
Projekt “Bedre og hurtigere rustet til 
hverdagens aktiviteter” møder enga-
gerede medarbejdere og er nu godt i 
gang. Med ICF som referenceramme 
arbejdes der intenst med at under-
søge praksis for, hvordan vi skaber en 
endnu tydeligere og bedre sammen-
hæng mellem patientens hverdagsliv 
og rehabiliteringen på VCR. Arbejdet 
med dette er gået i gang på perso-
nalemøder og til tværfaglig under-
visning, hvor medarbejdere fra alle 
faggrupper viser stort engagement i 
og dedikation til at skabe de bedste 
betingelser for at støtte patientens 
aktivitet og deltagelse. 
Processerne fortsætter ind i det nye 
år, og når vi har afsøgt vores eksi-
sterende praksis, skal vi til at ekspe-
rimentere med nye løsninger. På det 
organisatoriske plan har vi en meget 
stærk opsætning. Der er nedsat en 
styregruppe med deltagere fra TRIO, 
medarbejdere, ledere, Vestdansk 
Videnscenter for Neurorehabilitering 
(ViC) og en borgerrepræsentant.
Derudover er der etableret en 
medforskergruppe bestående af 
social- og sundhedsassistenter, 
sygeplejersker fysioterapeuter og 
ergoterapeuter.

Personalet

Besøg af TV2
TV2 har været forbi AfR 
og interviewe professor 
Fin Biering-Sørensen  og 
Mette Lindelof om et nyt 
internationalt studium, 
hvor man har inopereret 
elektroder i ryggen på en 
komplet rygmarvsskadet 
patient, hvilket har resul-
teret i, at han er kommet 
op og gå efter genoptræ-
ning. Indslaget fra TV2 
kan ses på nyheder.tv2.
dk.
Professor Fin Biering-
Søren sen kommenterer 
også i et indlæg på BT, 
der kan læses på bt.dk/
samfund

Personalet

Sexologisk Team
Sexologisk Team på AfR under ledelse af ergote-
rapeut Jette Skyggebjerg har fået tilgang af fysio-
terapeut Marie Gravesen og overlæge Lars-Henrik 
Krarup. Der arbejdes med sexolo gisk rådgivning og 
samtaler under indlæggelse og desuden arbejdes der 
på i fremtiden, at der kan komme et ambulant tilbud.

Personalet

Foto: Tonny Foghmar, AUH.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, 
Hospitalsenhed Midt

Ændret plan for indflytning
Indflytningen i Neurorehabili terings huset er flytte pga. 
af forsinkede byggemateriale og corona-sygefravær. 
Forventet indflytning i maj og ikke januar 2023. 

Personalet
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Dans i Viborg
Der er ikke mange muligheder for kørestolsdans i Danmark, og derfor 
er det glædeligt, at et nyt initiativ har set dagens lys. Bor man i Viborg 
og omegn og er vild med dans, så er der nu mulighed for at danse 
sammen med andre. Målgruppen er både kørestolsbrugere i manuel og 
el-stol og gående, øvede som nybegyndere og med eller uden danse-
partner. Initiativtager er indehaver af Rehab Mobility, Helena Rosenberg 

i et samarbejde med dansein-
struktør Solveig Christiansen. 
Solveig tog sin instruktørud-
dannelse i Holland i 1990 og 
var med til at få kørestolsdan-
sen til Danmark. For Helena er 
det glæden ved dansen, der 
motiverer hende.
- Dans giver mig livsglæde, og 
den glæde vil jeg gerne give 
videre, fortæller hun, hvis klinik 
er nabo til et dansestudie, der 

har lånt en sal ud til Vild med Dans-projektet. Det er hver onsdag kl. 
19.15-20.45 på Brovej 17D, Viborg.  Pris: 80 kr pr. gang/ pr. pers. For 
mere info kan man kontakte Helena: helena@rehabmobility.dk. 
BB / Foto: Emma Amalie Oxenbøll, JP Viborg

Kan tranebær forebygge blærebetændelse? Brug din stemme! 
Tranebær har længe været anvendt som forebyggende behandling 
mod blærebetændelse, herunder hos kateterbrugere. Tranebær findes 
imidlertid i saft, juice, kapsler, pulver, hele bær, tørrede bær mm. Men 
hvilken form er bedst mod blærebetændelse, og hvor ofte og hvor 
meget skal du indtage for at forebygge blærebetændelse? 
- Selvom flere studier har undersøgt tranebær, ved vi meget lidt om, 
hvad der skal til, for at det virker, fortæller læge og forsker Kristian 
Stærk.
Derfor ønsker han sammen med fynske forskere at undersøge det i et 
nyt forskningsprojekt, som er udvalgt som Odense Universitetshospitals 
finalist i region Syddanmarks Citizen Science Project: Et Sundere 
Syddanmark 2022. I konkurrencen deltager fire andre projekter fra 
de øvrige sygehuse i regionen, og for at inddrage borgerne i Region 
Syddanmark i forskningen, skal de til stemmetasterne og dermed 
afgøre, hvilket projekt der skal modtage midler til forskning.
- Vi håber naturligvis, at vores projekt vinder, så vi kan finde frem til 
dén behandlingsform med tranebær, der virker bedst og herved danne 
grundlag for kliniske anbefalinger og forhåbentlig være med til at redu-
cere antallet af blærebetændelser og mindske forbruget af antibiotika.
Vinderen kåres ved et finaleshow den 18. maj, der sendes direkte på 
TV Syd og TV 2 Fyn. Stemmerne kommer ind via SMS-stemmer. Man 
kan læse mere om 
projektet på bagom-
blaerebetaendelse.
dk. Mere om konkur-
rencen finder man på 
TV2 Fyn. 
BB 

Banebrydende forskning
Italienske Michel Roccati er en af tre mænd med en ryg-
marvsskade, der har lagt krop til en banebrydende teknik 
udviklet af et schweizisk forskerhold af bl.a. kirurger, inge-
niører, terapeuter og udviklere af software. Med et tryk på en 
knap sender de elektriske impulser til deres muskler i ben 
og nedre del af torso i sekven-ser, der kan indstilles til flere 
funktioner; gang, forcering af trapper, træde i pedalerne på 
en trehjulet cykel og endog svømning. 
- Det er et gennembrud, siger lektor på Institut for Medicin og 
Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet Erika G. Spaich til 
Politiken, der i februar bragte en stor artikel under overskrif-
ten ”Her går de lamme”.
Erika G. Spaich arbejder selv med udvikling af neuroteknologi 
til mennesker med lammelser og ser et stort potentiale i det 
nye forsøg, der kan tilpasses individuelt afhængig af behov 
for stimulation.
Michel har fået indopereret en lille pacemaker i maven. 
Når han trykker på en knap på sin rollator, aktiveres en 
række elektroder, der er ført ind i hans rygrad og fæstnet 
til bestemte nerver. Ved at sende signaler til nerverne opnår 
Michel eksempelvis en gangfunktion støttet til rollatoren.
Også muskler i nedre del af torso bliver aktiveret af apparatu-
ret, og det er vigtigt, forklarer Erika G. Spaich til Politiken, for 
mange med rygmarvsskader har svært ved at styre torsoen 
og har svært ved at holde balan-cen, når de forsøger at gå.
På et pressemøde i Schweiz i februar fremlagde professor i 
neurologi Grégoire Courtine den banebrydende teknik. Det er 
forskernes håb, at man inden for en årrække kan gøre tekno-
logien alment tilgængelig. Næste generation af udstyret kan 
afprøves allerede næste år, hvor det forventes at patienterne 
kan styre de elektri-ske impulser med deres iPhone.
De tre operationer er endnu blot er en del af forskningsstadiet 
for denne teknologi, og som Erika G. Spaich påpeger, så 
kræver forskning stor tålmodighed og møjsommeligt lang-
varigt arbejde.
Med det i mente skal vi nok væbne os med tålmodighed 
nogle år endnu.
BB/ Kilde: Politiken. Foto: Jimmy Ravier/NeuroRestore.

Efterlysning af personer med nedsat håndfunktion
Vil du hjælpe med ændring af tilgangen til design af hjælpe-
midler? Christine Jensens vil i forbindelse med sit speciale i 
Designledelse sætte fokus på forbedring af design, og valget 
er faldet på kaffekoppen. Derfor søger hun personer med 
nedsat funktion i hænder som følge af rygmarvsskade, der 
vil bidrage med erfaringer fra en hverdag med behov for 
hjælpemidler. Målet er at undersøge, hvordan man bedst kan 
forbedre kaffekoppens design, så designet både er funktio-
nelt og smart. Er du interesseret, skal du kontakte Christine 
på tlf. 6019 8656 eller mail: cjens20@student.sdu.dk.
BB

Kort Nyt      
Millionbevilling til pårørendeprojekt
Med en bevilling på 5.780.263 kr. fra VELUX FONDEN vil 
UlykkesPatientForeningen og Specialhospitalet søsætte 
et stort pårørendeprojekt i samarbejde med forskere 
med tilknytning til Aarhus Universitet, DEFACTUM og 
Syddansk Universitet. Projektet skal undersøge og belyse, 
hvilke udfordringer og reaktioner de pårørende oplever 
efter en ulykke, og hvordan de bedst får hjælp til at hånd-
tere de problemstillinger, de står overfor. Sammen med 
en kortlægning af øvrig viden inden for området skal det 
danne grundlag for praksisdel med fokus på udvikling og 
afprøvning af tilbud.
BB

Omstridt modregning fjernes fra førtidspension
I en aftale mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, 
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som skal øge 
arbejdsudbuddet, indgår afskaffelse af en omstridt mod-
regning i førtidspensionen som følge af en partners ind-
tægt. Modregningsreglerne har været et arbejdsmæssigt 
fokuspunkt gennem mange år i  bl.a. Dansk Handicap 
Forbund, og det vækker derfor stor glæde, at det nu ser 
ud til, at den endelig forsvinder. Dermed kan man se frem 
til at kunne bo sammen eller blive gift uden at blive ramt 
af modregningsreglerne. Hvis det stemmes igennem i 
Folketinget træder det i kraft pr. 1. januar 2023.
BB

Deltagelse  i produktudvikling
Har du nedsat håndmotorik, og oplever du eksempelvis 
udfordringer med at åbne emballage, så har du nu mulig-
hed for at hjælpe dig selv og andre i samme situation. 
Coloplast leder efter personer, der har lyst til at hjælpe 
med udviklingen af fremtidens produkter og emballage. 
Du vil modtage et gavekort af værdi 650 kr. samt kørsels-
godtgørelse. Er du interesseret, så kontakt Stine på tlf. 49 
11 33 20 ml. kl. 8 -16 eller mail: DKS-RAN@coloplast.com
BB

Personer med blærebetændelse søges
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH søger to-tre per-
soner, som er berørt af blærebetændelse og villig til at 
stå frem og fortælle sin personlige historie. Da der er tale 
om et regionalt projekt, er det et krav, at du er bosat i 
Region Syddanmark. Formålet er at mindske tabu, skabe 
forståelse og opmærksomhed om blærebetændelse, som 
på sigt kan medføre mere forskning og bedre behand-
lingsmuligheder. Historierne bliver bragt i artikler og som 
tv-indslag på TVSyd og TV2 Fyn i forbindelse med Et 
Sundere Syddanmark; en regional konkurrence, hvor læge 
Kristian Stærk fra OUH deltager med et forskningsprojekt 
om blærebetændelse. Har du en historie, du vil bidrage 
med, så skriv til Kristian Stærk på kristian.staerk@rsyd.dk, 
og beskriv kort din historie og dine udfordringer.
BB

Bevica Fonden fylder 150 år
I år fylder Bevica Fonden 150 år. Fonden blev grundlagt af Hans 
Knudsen med det primære formål ”at hjælpe vanføre på bedste 
måde”. På det tidspunkt i 1872 var der ingen i det danske samfund, 
der havde et ansvar for at hjælpe mennesker med bevægelseshan-
dicap. Siden har Bevica Fondens vision været at give mennesker 
med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og 
uafhængighed og arbejde for et mere inkluderende samfund, hvor 
man ikke udelukker mennesker med handicap fra fællesskabet. 
I hele året markerer Bevica Fonden sit jubilæum med en serie af 
kortfilm, der handler om vores forestillinger om, hvad et menne-

ske egentlig er. Med disse ønsker 
fonden at tage temperaturen på 
vores – og dit – menneskesyn. Hver 
måned giver således en person sit 
bud på vores menneskesyn og dets 
betydning for mennesker med et 
bevægelseshandicap. 
Bordtennisspilleren Peter Rosenmeier 
indleder med fortællingen om ”Fri mig 
fra medlidenhed”, og i februar er det 
Svend Brinkmann, der har fået ordet 
og fortæller om gensidig afhængighed 
mellem mennesker. 

Se disse og årets kommende film på bevi-ca.dk/bevica150aar.
RYK! magasin ønsker Bevica Fonden tillykke med jubilæet.
BB

Ny praksis for BPA
En borger, der havde brug for hjælp til de fleste gøremål i forhold til 
personlig pleje og praktiske opgaver, blev frakendt sin bevilling til 
BPA-ordning efter at have lånt 6.000 kr. af en af sine ansatte hjæl-
pere. Efter serviceloven er det en betingelse for tilskud til ansættelse 
af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder. 
Myndighederne mente, at lånet ikke var foreneligt med den posi-
tion, som en arbejdsleder har, og at borgeren herefter ikke længere 
evnede at være arbejdsleder. I forbindelse med ombudsmandens 
undersøgelse genoptog Ankestyrelsen sagen og besluttede, at bor-
geren fortsat havde ret til BPA-ordningen. Ankestyrelsen genoverve-
jede i forbindelse med sagen sin praksis og har offentliggjort en ny 
praksis i principmeddelelse 21-21. Her fastslår Ankestyrelsen, at der 
ud over kravene til borgerens evne til at kunne fungere som arbejds-
leder kan stilles visse krav til arbejdslederens adfærd over for sine 
hjælpere. Styrelsen beskriver karakteren af forskellige typer adfærd 
og anfører, at der skal foretages en proportionalitets-vurdering ved 
afgørelsen af, hvilken reaktion en given adfærd kan udløse, og at 
reaktionen vil afhænge af en konkret og individuel vurdering af den 
udviste adfærd sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder. 
Ombudsmanden bemærkede i tilknytning til principmeddelelsen, at 
han gik ud fra – og forstod Ankestyrelsens meddelelse således – at 
det ved vurderingen af, om en borgers adfærd er uforenelig med 
rollen som arbejdsleder i en BPA-ordning, vil kunne indgå, hvilken 
relation borgeren har til sin hjælper ud over BPA-ordningen.
BB/ Kilde: Ombudsmanden.dk
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Enkel irrigation, der passer ind i din hverdag

Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©01/2022.  
All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark. 

Designed for you

	´ Nem at fylde

	´ Ergonomisk blød pumpe 

	´ Diskret "ikke-medicinsk" design

Genvind kontrollen over din tarm

Hvis du døjer med tarmproblemer som afføringsinkontinens eller 

følelsen af aldrig at kunne blive helt tømt, så ved du også, hvor stor 

en indflydelse det kan have på dit liv.

Den nye Qufora IrriSedo MiniGo er et enkelt irrigationsprodukt 

specielt udviklet til af afhjælpe netop de problemer. Blot en lille 

mængde vand vil ofte være nok til at afhjælpe et stort problem. 

Jævnlig brug af rektal irrigation har vist sig at have en effektiv 

effekt på afføringsinkontinens og forstoppelse. Genvind kontrollen 

over din tarm og dit liv.

Kontakt din læge eller sygeplejerske og find ud af om  

Qufora IrriSedo MiniGo er en løsning for dig.

Distribueret af

OneMed A/S

Tlf.: 86 109 109

Mail: info.dk@onemed.com

Website: www.onemed.dk


