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Kæmper du med forstoppelse eller inkontinens?
Så kan en mulig løsning være rektal irrigation.
Ved rektal irrigation føres vand ind i endetarmen. Tarmen stimuleres,
og afføring tømmes ud. Naturligt og effektivt.

”Hos Qufora®
tør vi godt tale om
afføringsproblemer”
Sygeplejerske Tina Aagaard Lind, MyQufora®

Vi hjælper og støtter
MyQufora® er vores gratis servicetilbud til dig, der kæmper
med forstoppelse eller afføringsinkontinens.
Vi guider dig til den bedste løsning blandt de fire forskellige
Qufora® IrriSedo-systemer til rektal irrigation, og vi vejleder
dig i, hvordan du kommer i gang.
Hvis du kontakter os på tlf. 70 70 79 25 på hverdage
mellem kl. 9 og 16 eller sender en email til
myqufora@qufora.com, har du mulighed
for at tale med vores sygeplejerske.

qufora

®

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

Du kan læse mere om Qufora® IrriSedo og irrigation på www.qufora.com
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Brug kun Qufora® IrriSedo efter undersøgelse og udførlige anvisninger
fra læge/sundhedspersonale, som er specialiserede i denne procedure.

Kontakt

på telefon: 70 70 79 25 eller email:
myqufora@qufora.com

1 · 2018
Leder: Behov for sundhedspolitisk prioritering
Tips & Tricks
Uddannelse: Godt på vej
Nemt skal det være
Sommerkursus
Helt ude i hampen
Ordination af cannabis
Sport: Racinglicens
Uganda - chokerende forhold
Wings for Life World Run
Med krydstogt til Arktis
Spasticitetsklinikken
Behandlingsdagbog
Nyt fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Grønt lys til pacemakerprojekt
Nyt fra Klinik for Rygmarvsskader
Generalforsamling
At ældes med rygmarvsskade
Når senioralderen truer
Indbydelse: Fokus på ny Servicelov
Kort Nyt

Kære læser
Vinteren er ved at slippe sit tag, og foråret er på vej.
Med foråret følger en række arrangementer i RYK i
samarbejde med vores hovedsponsor, Coloplast. I
fem byer inviterer vi til “Ny Servicelov - hvad betyder ændringerne for dig?”. Find også invitation til
både generalforsamling og Uge 30.
RYK! magasin har besøgt Spasticitetsklinikken i
Glostrup og bringer nyt om behandling og forskning af spasticitet hos rygmarvsskadede. Og forskning sker der masser af. På VCR har man fået grønt
lys fra Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk
Komité til et forskningsprojekt med indoperation
af pacemaker og elektroder til rygmarvsskadede.
Til forskning har man brug for penge, og Wings
for Life World Run indsamlede sidste år 30 mio. kr.
til forskning i rygmarvsskader. Herhjemme afvik-
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Wings for Life

les det som APP-run. Læs mere om det i bladet.
Vender vi blikket mod Uganda, finder vi chokerende forhold, fjernt fra det, vi kender i Danmark.
Rehabilitering af rygmarvsskadede er næmest
ikke-eksisterende. Mod nord kan man nå Arktis
med krydstogt. Det har Jan Sørensen gjort.
RYK! magasin har mødt Magnus Leo Mann Eriksen,
der fortæller om sin vej til drømmestudiet, og fra
Storbritannien møder vi Nathalie McGloin, der er
rygmarvsskadet og kører race.
Læs artikel med tips til det nemme indkøb, om
efterlysning af ideer til alderdommen samt regeringens cannabisforsøg.
RYK! magasin er tilbage igen i juni med masser af
nyt og spændende læsestof. God læselyst!
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 1 · 2018
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Vi er en af Danmarks
førende leverandører af specialtilpassede biler og minibusser
Handicare Auto A/S
+45 97 12 96 22

auto@handicare.dk
www.handicare.dk

MEDTRONIC ARBEJDER INDEN FOR
OMRÅDET SVÆR SPASTICITET
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Behov for sundhedspolitisk prioritering

elv om et fokus på de glædelige ting i et finanslovsforlig kan være farligt, fordi det bl.a. sender et signal
om, at man støtter op om forliget, så er det vigtigt at
man som forening blander sig i den sundhedspolitiske
debat. Gør man ikke det, risikerer man at blive glemt i forhold til
den sundhedspolitiske prioritering. Vores målgruppe har behov for
en højt specialiseret indsats, og derfor er engagement i debatten
nødvendig, hvis vi vil have positiv indflydelse på udviklingen af
sundhedsområdet. Uanset politisk overbevisning er der områder
i den nye finanslov for 2018, der medfører forbedringer i forhold
til levevilkår og behandling for medlemmerne af RYK – ligesom
der findes initiativer i finansloven for 2018, der går i den forkerte
retning. I denne leder, vil jeg gå tættere på nogle af de positive
tiltag, jeg ser i den vedtagne finanslov for 2018.

Der afsættes 25 mio. kr. årligt i den
offentlige sektor til forsøg med bl.a. privatiserede rehabiliteringsindsatser. Der
skal ikke herske nogen tvivl om, at forsøgene gerne må fokusere på eller smitte
af på os, fordi vi trænger til effektive og
specialiserede indsatser for rehabilitering – fysisk som psykisk.
Der afsættes hundredvis af millioner kroner til styrkelse af den
daglige indsats til gavn for ældre. Det er investeringer, der også
vil berøre mennesker med en rygmarvsskade, som i dag bevilges
hjælp og støtte efter de samme regler. Her gælder det om at være
vaks ved havelågen, når de afsatte ressourcer skal omsættes til
varme hænder i den kommunale forvaltning, ellers går de dejlige
millioner til indsatser på sundhedsområdet, som vi ikke får gavn af.
Flere indsatser på sundhedsområdet er blevet styrket med den nye
finanslov. Men, når det er sagt, er
der mange steder, hvor det går
tilbage som følge af besparelser,
prioriteringer, manglende eller
udskudte investeringer osv., så
der er, uafhængigt af de potentielle muligheder med forliget,
behov for en langt mere systematisk gennemgang af udviklingen
og mulighederne for behandling af
landets rygmarvsskadede.

Leder

Rygmarvsskadede er særligt følsomme over for infektioner. Vi
bruger rigtig meget medicin til at behandle disse infektioner, og
det kan derfor få stor betydning for RYKs medlemmer, at der er
afsat 8 millioner i 2018 stigende til 16 i 2021 til forebyggelse af
immunitet som følge af antibiotikaresistens. Bedre viden og indsats
imod antibiotikaresistens kan kun blive til fordel for behandling af
følgesygdomme hos rygmarvsskadede.

behandling og adgang til nye former for
behandling.

Der skal gøres op med ventetiden i forbindelse med genoptræning
efter indlæggelse, så den bringes ned på syv dage, hvorefter den
enkelte kan efterspørge genoptræning i privat regi. Det koster 61
mio. kr. i 2018 og herefter 50 mio. kr. årligt. Det er ikke et initiativ
eller en udgift, der umiddelbart kommer os til gode, medmindre
der investeres i etablering af kvalificerede klinikker, hvor vi kan få
adgang til en tilgængelig og mere specialiseret genoptræning. Vi
håber derfor, at man tænker sig om, når beslutningen om anvendelse af de nye ressourcer træffes.
Der afsættes 4 mio. kr. årligt med henblik på at styrke den alternative behandling. Der er mere mellem himmel og jord, end selv de
klogeste forskere kan give svar på, hvorfor mange vender sig mod
den alternative behandling. Igen må vi håbe, at der også bliver
adgang for os til de klinikker, hvor man vil kunne nyde godt af en
styrket indsats til gavn for den alternative behandling.

Der er et konstant pres på RYK
for at sikre opmærksomheden på
vores lille målgruppe i det store
sundhedsvæsen, så det bliver
langt bedre til at varetage vores
behov. En sundhedspolitisk prioritering fra RYKs side er nødvendig
og har høj prioritet i bestyrelsens
arbejde.
Helle Schmidt
formand

I 2018 og årene frem vil der være en pulje på 100 mio. kr. årligt til
udvikling af særligt prioriterede indsatser på sundhedsområdet.
Her er opgaven for RYK at blive nomineret til at tilhøre det gode
selskab, der skal prioriteres i fremtidens sundhedssystem. Vi er,
uden at sætte vores lys under en skæppe, afhængige af en særligt
prioriteret indsats - både forbedringer af den eksisterende

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Solveig Hansen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk: Rosendahls
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Mike Reuter • Deadline for nr. 2.2018: 1. april 2018.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de 2.500-3.000 danskere, der har en rygmarvsskade. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund.
RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger, pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med en ryg
marvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk

Hovedsponsor for RYK:

coloplast.dk

Sponsor for RYK:

focusoncare.dk
RYK! 1 · 2018
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KOM OP AT STÅ MED EasyStand
OG FÅ UDSYN OVER MULIGHEDERNE
Det er vigtigt at komme op at stå. Vigtigt for så mange
dele i kroppen, og vigtigt for det sociale og
for livskvaliteten.
At stå er nødvendigt og hjælper med at holde
benene stærke og mindsker
afkalkning af skellettet. At stå
mindsker også risikoen for
tryksår, eftersom sædeknogler
og haleben aflastes.
En af de gode funktioner ved EasyStand er, at
du nemt kan komme fra siddende til stående
position og tilte hele ståhjælpemidlet til den vinkel
som ønskes,
uanset position.

Hvis man er utryg ved at komme op at stå, kan det at
bruge det naturlige bevægelsesmønster give en stor
tryghed. Med EasyStand kommer man op at stå i det
tempo, som passer den enkelte og man har selv kontrol.

Stort udvalg af
modeller og tilbehør

FORDELE FOR KROPPEN VED AT STÅ
• Forbedrer bevægeligheden
• Mindsker muskelkontrakturer
• Mindsker muskelspasmer
• Forbedrer skelettets udvikling

cardio + cirkulation

• Mindsker udviklingen af scoliose
• Mindsker risikoen for tryksår
• Forbedrer tarmfunktionen
• Styrker nyre- og urinblærefunktioner
• Styrker hjerte-karsystemet
• Forbedrer cirkulationen

opbygger styrke

nyrefunktion
tarmfunktion
knoglestyrke
kontrakturer

Mindsker hævelser

• Mindsker hævelser i nedre extremiteter
Anatomic SITT • Tlf 86170174 • Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk • Facebook facebook.com/AnatomicSITT.dk • Web www.anatomicsitt.dk
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Tips Tricks
Kop med varmebånd
Denne flotte Obi kop fra Normann Copenhagen er udformet i et funktionelt hverdagsdesign. En skøn, buttet silhuet kendetegner serien af porcelænskopper, der er designet
af Simon Legald. Det varmebeskyttende silikonebånd, der er integreret i designet,
beskytter hånden mod varmen fra den fyldte kop og giver et godt greb på koppen.
Silikonebånd og porcelæn er holdt i støvede tone-i-tone nuancer i farverne sand, grå,
varm rosa eller lyseblå. Serien består af kopper i tre størrelser: en espressokop samt
kop og krus til kaffe, te og andre varme drikke. Kopperne tåler opvaskemaskine. Set
hos normann-copenhagen.com og koster henholdsvis 69, 89 og 99 kr.
BB

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

Smart bakke pude
Mangler du en bakke til at have på skødet? Denne smarte bakke pude
fra Bosign gør det lettere at nyde morgenmåltidet i sengen, til en sandwich foran fjernsynet, eller når man sidder med sin Ipad eller bærbare
computer. Bakke puden er i en handy størrelse og let at tage med rundt.
Bakken er udført i 100% skridsikkert plast. Pudens materiale er 100%
sort bomuld, som kan maskinvaskes.
Mål: 43 x 23 x 6,5 cm. Set hos designgodter.dk til 280 kr.
BB

Regulerende dyne
Mange med rygmarvsskader har svært ved at regulere kropstemperaturen. Denne dyne, Temprakon Advance har en regulerende
effekt, så man hverken fryser eller har det for varmt. Bolsteret
er fremstillet med temprakon rumteknologi, hvilket skaber et
tørt og behageligt sovemiljø ved aktivt at regulere temperaturen
og lede fugten væk fra kroppen. Samtidig er bolsteret allergivenligt
med 100% tætvævet bomuldscambric, der sikrer, at støvmider ikke kan
trænge igennem. Dynen, der er kassettesyet med indre kanalvægge, er
fyldt med 90% hvide, europæiske andedun og 10% andefjer. Kan vaskes
ved 60°C og tørretumbling er mulig ved lav temperatur (max. 60ºC). Dynen
forhandles i målene 135x200 og 135x220 cm, og der gives 10 års garanti. Med
dynen følger en opbevaringstaske. Pris 2.699 kr. for den korte dyne. Set hos jysk.
dk
BB
RYK! 1 · 2018
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Godt på vej
Uddannelse:

Magnus Leo Mann Eriksen nåede aldrig at samle de nødvendige kvote 2 point til optagelse på
fysioterapeutuddannelsen. Den 6. januar 2016, knapt en måned efter, at han var rejst fra Danmark til et job
i de franske Alper, faldt Magnus uheldigt under et hop på ski.
Til sommer håber han, at han bliver optaget på drømmestudiet på Professionshøjskolen i Roskilde.

D

a Magnus Leo Mann
Eriksen lå på Klinik
for Rygmarvsskader i
Hornbæk i januar 2016,
havde han opgivet sin studiedrøm: at studere til fysioterapeut.
Men mødet på klinikken med en anden
fysioterapeut, der selv er rygmarvsskadet, fik dog Magnus på andre tanker.
- Hun blev mit forbillede. Hun viste mig,
at det kunne lade sig gøre at arbejde
fra en kørestol som fysioterapeut. Det
er jeg fantastisk glad for i dag, fortæller
23-årige Magnus fra Fredensborg, der
håber, at han bliver optaget på uddannelsen efter sommer.

For lidt point
Da Magnus stod færdig som student i
sommeren 2015, var det ikke med de
bedste kort på hånden. Magnus havde
haft meget fravær i gymnasieårene, da
han samtidig med gymnasiet spillede
håndbold på højt plan.
- Jeg spillede med de store og var
tæt på en professionel karriere. Så de
mange træningskampe og rejser gav
mig rigtig meget fravær.
Magnus stod derfor med et dårligt
karaktergennemsnit og havde ikke
tilstrækkelig med point til en kvote 1
optagelse på fysioterapeutuddannelsen.
Han havde brug for at supplere sine
point med kvote 2 point, der bl.a. kan
samles gennem udlandsophold.
Magnus fandt et job i det nordsjællandske rejsebureau, Sne og Snö Skirejser.
Her skulle han være bar manager i
Montgenevre, der er den franske del
af det store skiområde Via Lattea, der
strækker sig gennem de italienske alper.

8 1 · 2018 RYK!

- Jeg skulle være der i et halvt år, hvilket ville sikre mig tilstrækkelig med
point til at søge om optagelse på
Professionshøjskolen i Roskilde.

Ulykken
Siden barneårene har Magnus stået
på ski og snowboard, så rejsen til de
franske Alper i december 2015 var en
kærkommen mulighed for Magnus til at
opholde sig på pisterne, når han ikke
skulle passe jobbet i baren.
En morgen i januar 2016 gik det galt. På
trods af hjelm og rygskjold, blev et hop
på pisten katastrofalt, og Magnus brækkede ryggen i faldet.
Magnus nåede aldrig at samle sine
kvote 2 point, og opholdet i de franske Alper blev erstattet med seks
måneders indlæggelse på Klinik for
Rygmarvsskader. Drømmen om at blive
fysioterapeut lå pludselig meget langt
væk.
- Ulykken vendte alt på hovedet.
Jeg kunne ikke forestille mig, at det
kunne lade sig gøre, fortæller Magnus,
der pådrog sig en inkomplet skade i
lændeområdet.
Men blandt de ansatte fysioterapeuter
på Klinik for Rygmarvsskader var der en
fysioterapeut, der havde samme skade
som Magnus.
- Mødet med Helena gav mig håb, som
jeg tog med mig fra Hornbæk.

Højskoleophold
Magnus valgte dog i første omgang det
sikre kort, da han blev udskrevet, og
kontaktede sin arbejdsgiver, Sne og Snö
Skirejser.
- De tilbød mig en toårig læreplads som

rejsekonsulent. Men jeg duer ikke til at
sidde stille, og jeg fandt hurtigt ud af, at
kontorjob ikke er mig, fortæller Magnus,
der efter udskrivelsen var flyttet hjem til
sine forældre i Fredensborg. Lejligheden
havde han måttet opgive, da den ikke
var egnet, og nu stod han også uden
planer for uddannelse.
Det var sommer 2016, og Magnus
meldte sig som deltager på RYKs
sommerkursus.
- Det var en inspirerende uge. Fedt at
møde andre med en rygmarvsskade,
som jeg kunne udveksle erfaringer med
– og som forstod én!
Magnus blev opmærksom på, at
Egmont Højskolens lange kurser talte
som kvote 2 point, og han tilmeldte sig
samme år.
- I det halve år blev jeg mere afklaret,
og jeg blev introduceret til de mange
idrætsmuligheder, bl.a. basket og kajaksejlads, som jeg er rigtig glad for.

Erhvervspraktik
Efter opholdet på Egmont Højskolen,
flyttede Magnus hjem igen til sine
forældre.
- Og så sad jeg dér og tænkte:”Når
Helena kan, så kan jeg også!”
Men det var Fredensborg Jobcenter
ikke enig i.
- De mente ikke, at jeg kunne blive
fysioterapeut og spurgte mig, om jeg
havde overvejet at blive socialrådgiver.
Men det er ikke mig.
Magnus måtte overbevise sin kommune
om, at det er muligt at virke som fysioterapeut med nedsat funktion i højre ben.
- Jeg kontaktede Helena for at høre,
om hun kunne hjælpe mig, og hun

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Mike Reuter

Magnus måtte overbevise sin kommune om, at det er muligt at virke
som fysioterapeut fra en kørestol og med nedsat funktion i højre ben.
RYK! 1 · 2018
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HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE

NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?

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

Mollii nedsætter spasticitet

er for
Rehab Stomiguiden
dig, der er ung

– og som søger information omkring
livet med stomi. Der er på stomiguiden et stort fokus på de mere
dagligdags aspekter
i det at have stomi.

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

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

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

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

Læs mere på
www.stomiguiden.dk

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder
Kontakt os for uforpligtende samtale, information eller tidsbestilling .
- Vi vil så gerne dele vores viden!

STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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Bandagist Jan Nielsen A/S 33 11 85 57 klinik@bjn.dk www.bjn.dk

Magnus er godt på vej. Sammen med kæresten er han flyttet ind i
en lejlighed i Københavns Havn, og efter sommer håber han, at han
at han skal starte på fysioterapeutuddannelsen.
tilbød mig en praktikplads på hendes
arbejdsplads.
Kommunen var dog ikke overbevist
og bookede det private jobcenter,
Samfokus, der skulle følge og rådgive
Magnus.
- Min coach i Samfokus kunne heldigvis
se, at mit handicap ikke var en hindring,
men de stillede en række krav og mål til
mit praktikophold.
Erhvervspraktikken blev en realitet
i september 2017 og forløb over al
forventning.
- Helena arbejder på et center, hvor hun
genoptræner ældre mennesker – det
var meget lærerigt. Jeg spejlede mig
i Helena og fik selv opgaver, fortæller
Magnus, der i praksis fik afprøvet, hvordan han fra kørestol eller med en krykke
kan træne patienter, bl.a. med gangtræning og forflytninger.
Under praktikopholdet fik Magnus også
mulighed for at se Professionshøjskolen
i Roskilde.
- Vi besøgte en klasse førsteårsstuderende og fik mulighed for at undervise i
ganganalyser. Det var en god oplevelse,
mindes han.
Krav om bl.a. mødestabilitet var ikke
et problem for Magnus under den 13
uger lange praktik, og da han stoppede,
fik han fine anbefalinger med fra både
Helena og hendes chef.
- Det var gode kort at have på hånden, og Fredensborg Kommune er
også for længst blevet overbevist,
fortæller Magnus, der er blevet tilkendt
revalidering.

Revalidering
Foruden den tilkendte revalidering har
Samfokus vurderet Magnus’ behov for
arbejdsredskaber og hjælpemidler under
studiet.

- Der ligger en afklaring i Fredensborg
Kommune. Jeg er blevet bevilget tilpasning til uddannelsessted, bl.a. hæve/
sænkebord, og jeg får bevilget en ekstra
kørestol til brug på praktikforløb, der
typisk er på sygehuse og klinikker.
Magnus har søgt om dækning af merudgifter under uddannelse, men det har
kommunen afvist.
- Jeg kan ikke klare mig økonomisk
alene med en revalideringsydelse. Min
bil og min nye bolig er store udgifter,
fortæller Magnus, der er glad for, at han
har fået en forsikringsudbetaling.
- Men jeg havde håbet, at det ikke ville
blive nødvendigt.

Fremtiden og om det, der er svært
Fristen for optagelse på fysioterapeutstudiet er i marts, og Magnus har fået
samlet de nødvendige point. Både højskoleophold, motivation og eget initiativ
til erhvervspraktik tæller.
I første omgang tager Magnus en professionsbachelor og vil være færdig som
fysioterapeut om tre et halvt år. Senere
vil han måske tage en overbygning
som kandidat. Om fremtiden fortæller
Magnus:
- Jeg vil gerne specialisere mig …
måske inden for sport. Det er mit håb
at komme til at arbejde et sted som
Klinik for Rygmarvsskader. Jeg vil gerne
motivere andre – jeg ved, hvor meget
det betyder at møde én, som man kan
spejle sig i.
For Magnus har mødet med Helena
betydet, at han tror på, at han kan blive
en god fysioterapeut - og ikke mindst
tør han tro på, at livet har noget godt at
byde på.
- Men det er stadig svært. Jeg tænker
meget over, hvordan andre opfatter mig,
når jeg kommer trillende i min kørestol,

fortæller Magnus, der helst går med
krykker og med skinne på sit højre ben.
- Jeg er endnu ikke fortrolig med min
kørestol. Jeg kan jo gå!
Derfor gik der også næsten et år,
inden hans svigerforældre så Magnus i
kørestol.
- Det fungerer jo for det meste fint med
krykkerne. Men når jeg tager min skinne
af, halter jeg.
Magnus håber, at han kan komme
længere med sin træning og blive bedre
til at gå. Lige nu træner Magnus hos en
fysioterapeut, og han håber, at han også
kan komme til at gangtræne i en AlterG
hos A-Fys i Solrød.
- Det er fedt at træne, og siden udskrivelsen fra Klinik for Rygmarvsskader er
der også sket fremskridt.
Magnus’ venstre ben fungerer i dag
næsten normalt, og han håber, at hans
højre ben bliver bedre.
- Men jeg er da godt klar over, at jeg
aldrig kommer til at spille håndbold.
Og måske skal jeg drosle lidt ned med
gangtræningen … jeg har brug for at
finde mig selv.

Godt på vej
Magnus er godt på vej. Han spiller
kørestolsbasket i Stevnsgade Lowriders
Copenhagen på Nørrebro. Særligt fællesskabet kan han lide.
- Det minder mig om det fællesskab, jeg
husker fra håndbold.
I januar tog han sammen med sin
kæreste på skiferie – denne gang med
en sitski i bagagen, og i februar flytter parret ind i deres nye lejlighed i
Frederiksbrygge i Københavns Havn.
Og drømme har Magnus masser af.
- Der er en lille bådebro tæt på, hvor vi
bor, så jeg har allerede planer om at få
mig min egen kajak, slutter Magnus.
RYK! 1 · 2018
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Indkøb:

Nemt skal det være
Tekst: Bente Ovesen
Foto: Kenneth Lunby Rasmussen

Bilka reklamerer helt vildt for tiden med deres nye koncept, BilkaToGo:
Få dine varer leveret direkte i bagagerummet på din bil. Det samme
gør RetNemt med måltidskasser til hoveddøren, og McDonalds har
i årevis leveret ind af bilruden. Mulighederne for at købe ind uden at
komme i butikker er mange.

K

lokken er 8 om morgenen.
Indkøbssedlen er lang. Den
kræver mindst fire ture ind
i butikken, gennem kassen,
ud i bilen for at læsse af og
ind i butikken igen… med en kasse på
skødet.
Med udsigt til en formiddag i en dagligvarebutik vælger jeg i stedet at downloade App’en, BilkaToGo, og bruge 20
minutter på at finde de ønskede varer,
lægge dem i den digitale indkøbsvogn
og senere på dagen hente dem ved
Bilka i Tilst. Jeg taster navn, e-mail, telefonnummer, afhentningssted og betaler
med dankort. Da varerne er betalt, får
jeg pr. mail en faktura med besked om,
at de er klar til afhentning fra kl. 14.
På Bilkas store parkeringsplads finder
jeg med besvær en stander a la den i
et parkeringshus. Her skal jeg fra min
bil indtaste mit telefonnummer på en
touchskærm med store tal, hvorefter
den fortæller mig, at jeg skal køre frem
til bane tre. Jeg er den eneste i bane tre,
ja faktisk på hele afhentningsområdet,
så der kommer hurtigt en ung pige til
syne med alle mine indkøbsposer. Hun
lægger dem i bagagerummet, og med
et ”Ha’ en go dag”, er jeg klar til at køre
hjem igen med mine varer.
Jeg fik, hvad jeg havde bestilt. Nemt og
bekvemt.

For alle
”Bilen og telefonen er blandt handicappedes vigtigste hjælpemidler, og de er
ubetinget de designmæssigt smarteste”.
Det udtalte nu afdøde Holger
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Kallehauge, tidligere landsdommer og
formand for PTU – Landsforeningen af
Polio-, Trafik og Ulykkesramte, allerede
tilbage i 80’erne. Han værdsatte de
genstande, som er udviklet til menigmand, men som funktionsmæssigt gør
en kæmpeforskel for handicappedes
mobilitet og inklusion i samfundet.
Hjælpemidler, som ikke skiller sig ud, og
som der er brugt megen tid og mange
penge på at designe. I vor tid kan en
computer også regnes med i rækken af
den slags hjælpemidler.
Og så er der opstået et nyt fænomen,
som absolut ikke er målrettet handicappede, men som kan lette hverdagen
for kørestolsbrugere og dårligt gående:
Drive-in og onlinebestilling af dagligvarer
og måltidskasser leveret til døren.
Nøjagtigt som bilen, telefonen og computeren giver de os bedre mulighed
for at klare os selv. Nu kan vi nemt og
hurtigt køre forbi bageren og tage kage
med hjem til kaffen eller klare storindkøbet til juledagene. Bøvlet er væk, noget
af afhængigheden er væk, og ligeværdigheden har fået bedre mulighed, når
handicappet ingen hindring er for at
hente en kasse øl og 30 ruller wc-papir.
Eller få det leveret til døren.
Det er smart. For alle.

Dagligvarer, biograf og apotek
Udbuddet af drive-in og onlinebestillinger er forskelligt fra egn til egn.
Foreløbig er der for eksempel kun
BilkaToGo afhentningssteder i Tilst og
Hundige. Til gengæld kan man til foråret
køre ind på Bilkas parkeringspladser 14

steder i landet og gratis se Drive-in Bio
på udvalgte dage og på bedste amerikansk vis.
Hvis man vil mere Drive-In Bio, og kommer forbi Lynge på Sjælland, kan man
fra marts til december køre i Drive-in
biograf hver dag. Biografen har eksisteret siden 1961 og reklamerer med gode
film, godt til ganen og den ultimative
dating-oplevelse tæt på København.
I Randers, Thisted, Horsens, og sikkert
også andre byer, er der drive-in-apotek.
Apoteket i Horsens åbnede i 2009 og
sælger i dag ca. 13 procent af deres
varer gennem lugen:
- Der er helt sikkert nogen, der vælger
vores apotek på grund af drive-in, fortæller apoteker Elise Gerstrøm fra Svane
Apotek.
- Og det er ikke kun fysisk handicappede, som har svært ved at gå og kommer kørende i bil, fortsætter hun.
- Det er også småbørnsfamilier, hvor
det er dejligt ikke at skulle have et sygt
barn ud af bilen. Og så er der psykisk
syge, som har sociale fobier eller angst
blandt mange mennesker. De kan blive
siddende i deres egen, trygge bil og
behøver ikke bekymre sig om at stå i kø

op ad tre-fire andre, som de ikke bryder
sig om.
- Det har helt sikkert været en god investering, slutter Elise Gerstrøm.

Drive-in-bagere
Foruden apotek har Horsens siden 2016
haft drive-in bageri. Langenæs Bageriet
i Horsens er en afdeling af det kendte,
aarhusianske bageri af samme navn,
som i 2010 åbnede et nyt, stort bageri
med drive-in på Langenæs i Aarhus, og i
2015 endnu et i Risskov.
- Da vi startede med drive-in på
Langenæs, tænkte vi på handicappede
som drive-in-kunder, fortæller Michael
Spottag, som ejer bageriet.
- Jeg talte faktisk med Stig Langvad,
daværende formand for DH (Danske
Handicaporganisationer), om, hvilke ting
vi skulle være opmærksom på.
- Og så tænkte vi på den travle håndværker, som ikke har tid til at stå i kø
mandag morgen.
- Men vi har efterfølgende måttet konstatere, at der var rigtig mange andre,
fortsætter Michael Spottag og giver
følgende eksempler:
- Dem, der ikke gider stå ud af bilen

i dårligt vejr. Kendisser, som forbliver
anonyme, så længe de sidder i bilen. Og
børnefamilier, som lige har fået børnene
spændt fast i bilen. For dem er det nemmere lige at rulle vinduet ned, bestille et
franskbrød og så køre videre.
I dag sælger bageriet cirka 20 % af
deres varer gennem lugen.
- Hvis vi gør det nemt og attraktivt at få
fat i, så skaber vi også et behov, konstaterer Michael Spottag og forklarer:
- Hvis du skal se Vild med Dans, og
det er nemt at købe en kage, så er det
måske det, du gør. Er det for vanskeligt,
ender du med at købe en pose Matador
Mix.

gangbesværede køber varer gennem
lugen.
Alt kan bestilles via telefon eller pr mail.
Men de fleste vil gerne ind i slagterforretningen og lade sig inspirere, for
eksempel til aftensmaden.
- Det er en service, som vi ikke gør det
store væsen ud af, andet end at vi skilter
med det ved butikken, slutter Thomas
Nielsen.

Drive-in-slagter

Drive-in bilvask og tankning

I Nordborg på Als i Sønderjylland ligger
Slagter Nielsen, Danmarks eneste drivein slagter og pølsemageri.
- Vi valgte drive-in, fordi vi i 2008 byggede nyt, og fordi det var oppe i tiden,
fortæller Thomas Nielsen, som er anden
generation i den velkendte, alsiske
slagterforretning.
Slagter Nielsen sælger en del kødpakker
og mad ud af huset. Det er især bestilte
varer, som hentes i drive-in. Men også

På udvalgte Circle K tankstationer,
blandt andet den i Slet i det sydlige
Aarhus, kan man få hjælp til at tanke,
hvis man holder ved standeren og ringer
ind inden kl. 18. Efter kl. 18 er tanken
kun bemandet med én person, som ikke
må forlade butikken.
I den fulde åbningstid kan man uden
hjælp vaske sin bil i vaskehallen. Man
kører hen til en stander foran vaskehallen, ruller vinduet ned, bestiller en vask,

Kager til søndagens gæster klarer
man nemt og bekvemt fra bilen hos
Langenæs Bageriet, der tilbyder drive-in
i Aarhus, Horsens og Risskov.
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vælger, at man vil blive siddende i bilen
under vasken ved at trykke på en knap,
og betaler med kort. Når man er kørt ind
i vaskehallen og lyset skifter til rødt, går
vasken automatisk i gang. Et koncept,
som Circle K forventer udrullet til alle
stationer de kommende år.

Fremtidens drive-in
Drive-in er sandsynligvis kommet for at
blive. Til stor gavn for alle.
Stig Langvad fortæller, at han i dialogmødet med Langenæsbageren gav
udtryk for følgende:
- Når der skal laves drive-in, skal det
være naturligt og muligt for personer
med et handicap at benytte den løsning
på lige fod med andre.
Dette er i høj grad lykkedes.
Man kan forestille sig drive-in løsninger
inden for mange flere brancher, blandt

Eksempler på drive-in
Drive-in-bagere:
Langenæsbageren i Aarhus, Horsens,
Vejle og Viborg
Svinningebageri i Megacenter
Holbæk
Bageriet Cap Horn, syd for Køge
Saxild bageren, syd for Odder
Lagkagehuset i Haderslev, Aabenraa,
Fredericia, Kolding, Viborg, Silkeborg,
Herning, Aalborg og Hørsholm
Tarp Bageri, Esbjerg
Lauras Bakery i Hellerup
Drive-in-slagter:
Slagter Nielsen, Nordborg, Als
Drive-in-pengeautomater:
Borbjerg Sparekasse Holstebro
Frøs Herreds sparekasse, Esbjerg og
Sønderborg
Drive-in-biograf:
Drive-in bio i Nymøllevej 5, Lynge,
Nordvest for Farum
Drive-in-supermarked:
Bilka to go i Tilst og Hundige.
Drive-in-apotek:
Drive in apotek i Horsens, Randers og
Thisted
Drive-in-restaurant:
Roll’n Eat, Slagelse
Kentucky Fried Chicken, Aarhus Vest
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andet pakkeafhentning, planteskoler
og blomsterbutikker. Det er svært at
vurdere, om det er realistisk, men med
drive-in får kørestolsbrugere mulighed
for at være lige så dovne som den
resterende del af befolkningen, som Stig
Langvad udtrykker det.
Normalt er bøvlet ved at hente en kage,
en pølse eller medicin jo også noget
større for en kørestolsbruger eller dårligt
gående end for den resterende del af
befolkningen.

Online supermarkeder
Julen står for døren. Jeg skal have købt
ind. Øl, vand, vin, wc-papir, køkkenrulle. Det vil tage flere dage med min
lille, røde Bauhaus-kasse på skødet.
Men med nemlig.com kan jeg klare
det med en halv times indtastning på
nettet, og højst en times venten på
leveringsdagen.
Chaufføren kommer med mine varer på
en sækkevogn. Han skal lige til at sætte
dem foran døren, men jeg når at spørge,
om han ikke vil køre det ind og sætte
det på køkkenbordet. Det indvilger han
i, selv om der på hjemmesiden står, at
leveringen sker til døren – også hvis du
bor på femte sal.
Ved henvendelse til nemlig.com udtaler
de:
- Vi kan desværre ikke garantere, at
chaufførerne leverer til køkkenbordet.
Vores chauffører er ikke forsikret, når de
går ind på adressen, og betaler selv for
eventuelle skader, som kan opstå.
I stedet henviser de til deres søsterselskab intervare.dk, hvor servicen er
målrettet borgere med nedsatte funk-

I Randers, Thisted, Horsens, og sikkert
også andre byer, er der drive-in-apotek,
hvor medicin mv. ekspederes gennen
lugen.

tionsevner og ældre. Skal man handle
der, kræver det en kommunal visitation.
Formentlig gælder levering til døren alle
onlinesupermarkeder og leverandører af
måltidskasser, hvilket kan være et problem for mange. For mig ville det have
været umuligt at slæbe varer ind fra tre
sækkevogne, som stod på risten foran
min hoveddør. Men heldigvis var chaufføren forstående og flink.
Som ålen siger, må man sno sig, og
med indkøb foran computeren derhjemme eller gennem vinduet i bilen
bliver det heldigvis nemmere og nemmere. Der er langt til W.C. Fields citatet:
”Den mest dovne mand, jeg kendte,
kom popcorn i pandekagerne, så de
kunne vende sig selv”.

Eksempler på online
supermarkeder
Nemlig.com
Coop MAD

Grisogko
intervare.dk

Eksempler på måltidskasser
Salt og Peber
Aarstiderne
Sundtakeaway
Retnemt
Den grønne asparges Skagenfood

Sommerkursus

Tekst: Birgitte Bjørkman

For nogle er deltagelse på RYKs sommerkursus en tilbagevendende tradition.
For andre er det første gang.
Tekst: Birgitte Bjørkman

S

ammen med Egmont
Højskolen er planlægningsgruppen i fuld gang med at
sammensætte årets RYK sommerkursus, også benævnt Uge 30.
- Vi har nogle nye fag i støbeskeen,
som vi har fået inspiration fra gennem
deltagernes evalueringer, fortæller John
Hinrup, der dog ikke i skrivende stund
kan røbe alle fagene.

De traditionelle fag
- Der er fag, som vi ikke kan komme
uden om på sommerkurset, fortæller
John.
Sejlads er et af fagene, som der altid er
stor tilslutning til.
- Poul Erik Busk & Co vil undervise i
vigeregler, sejltrim og sømandskab på
vandet og på broen. Når den nødvendige viden er på plads, vil man blive
præsenteret for fire bådtyper: 2,4 meteren, hvor man sejler alene, Olsen Twin,
hvor der er plads til to personer, samt
de tre-fem personers racere, Sonar og
J-80.
Ligesom sejlads er idræt et af de traditionelle fag på Uge 30.
- I år byder vi velkommen til Helle
Sørensen, som bliver én af de nye, friske
kræfter på idrætsholdet. Hun vil gøre alt
for, at der bliver svedt og grinet i hele
ugen. Der vil med garanti blive rig mulighed for at få brændt en masse energi af
i og omkring højskolen.

Vandhalla
Faget psykologi med Lærke Breyen er

på programmet igen i år, og svømmehallen Vandhalla danner ramme til årets
Uge 30.
- Det er for de deltagere, der ønsker at
udfordre sig selv i vandet. Fælles for os
alle er, at vi er jævnbyrdige i bassinet.
Det frie element giver os mulighed for at
udfolde os på nye måder.
Faget vil blive tilpasset den enkelte
deltagers behov, lover John.
- Man kan trygt melde sig til holdet.

Nye tiltag
- Derudover arbejder vi på nye tiltag
som: Mindfulness og Yoga, Podcast,
Smykker og Kor, fortæller John, der
lover meget andet godt, som man kan
læse om i programmet.
- Alle, uanset forudsætninger, kan deltage i alle fag. Så det er bare at vælge
det fag, man har lyst til.

- Det giver os mulighed for at være
bedre forberedt og dermed bedre til at
hjælpe de kursister, som har brug for en
hånd på kurset, slutter John, der sammen med Egmont Højskolen glæder
sig til at byde nye og gamle deltagere
velkommen på Uge 30.
Alle medlemmer af RYK modtager program med tilmelding med posten ultimo
marts. Man er velkommen til at kontakte
John Hinrup for yderligere information
på mail: jmh@hinrup.dk.

Foredrag

RYK-Monts games
RYK-Monts games er ved at blive en
fast del af sommerkurset.
- Kort fortalt - det handler om at vinde.
Det handler også om at være med. Alle
kursister kommer til at arbejde for holdet
i mindst én disciplin. Der vil blive kæmpet i fysik, og din hjerne vil blive udfordret. Her skal man finde sin indre kriger
frem, fortæller John.

Behov for hjælp
Ved tilmelding er der en formular, hvor
man udfylder, hvilken hjælp man ønsker
eller har behov for, bl.a. under fagene.

Uge 30 byder bl.a. på et spændende
foredrag af ex-rockeren Torben
Bohnhardt, der fortæller om sin rejse
fra kriminalitet til socialt iværksætteri
og om nødvendigheden af at hjælpe
sig selv, før man hjælper andre.
Foto: Niklas Poulsen
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Cannabisforsøg:

Helt ude i hampen
Rygmarvsskadede med kroniske smerter og spasmer er landet i
en limbo. Ny lov om forsøg med medicinsk cannabis er ubrugelig.
Lægerne stritter imod. Der er behov for videnskabelige forsøg.
Tekst: Viggo Rasmussen

H

vad nytter det, at
Folketinget har lovliggjort
forsøg med medicinsk
cannabis, når hovedparten af danske læger ikke vil udskrive
de nødvendige recepter?

Læger stritter imod
Mange rygmarvsskadede lider af
voldsomme, kroniske smerter og
spasmer.
- Ofte er smerterne så kraftige, at
de forhindrer en normal nattesøvn
og dominerer hver eneste dag.
Sammen med ufrivillige bevægelser
forringer det livskvaliteten markant.
Her hjælper konventionel smertebehandling ikke altid. Men medicinsk
cannabis virker faktisk på mange.
Problemet er bare, at cannabis ikke
er tilgængelig på lovlig vis. Selv om
Folketinget lige har vedtaget en fireårig forsøgsordning, stritter lægerne
imod. Resultatet er en ubrugelig
forsøgsordning og fortsat selvmedicinering, fortæller Helle Schmidt, der
er formand for RYK, og tilføjer:
- Dårligt politisk håndværk – det er
en ommer.

Mangel på dokumentation
Cannabisprodukter, der indgår i
forsøgsordningen, er ikke godkendte
lægemidler i hverken Danmark eller i
andre lande, ligesom de sjældent er
klinisk testet. Det fremgår af lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Det er
derfor den enkelt læge, der skal tage
det fulde ansvar uden evidens, når
der udskrives medicinsk cannabis.
- Der mangler i den grad dokumentation for både de gavnlige og
skadelige effekter af cannabis. Selv
om det er en fireårig forsøgsordning,
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så ligger der ingen plan for, hvordan
informationer om virkningen opsamles. Det betyder, at når forsøget
slutter, vil man stå uden en egentlig
viden om effekten af medicinsk cannabis. Det gælder både den sundhedsvidenskabelige evidens og de i
vores øjne vigtige aspekter som de
sociale/kulturelle samt psykologiske.
Det er meget bekymrende, siger
Helle Schmidt og fortsætter:
- Det er helt ude i hampen, at man
frigiver medicinsk cannabis uden
at passe på dem, der skal være
forsøgspersoner. Vi håber derfor, at
tågerne letter på Christiansborg, så
der bliver stillet nok midler til rådighed til et velbeskrevet forskningsprojekt med veldefinerede mål, hvis
resultat vil give et oplyst grundlag,
når medicinsk cannabis skal vælges
til eller fra.

Vigtigt med støtte til projekter
RYK hilser det velkommen, at der af
Folketingets satspuljemidler er afsat
2 x 5 millioner kroner til videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordning med medicinsk cannabis. I
alt 12 forskningsprojekter er sendt til
bedømmelse hos Innovationsfonden.
Det forventes, at 1-2 projekter vil
kunne opnå støtte fra april 2018.
- Vi håber, at der bliver afsat tilstrækkelige midler, og at alle de omfattede
diagnosegrupper bliver tilgodeset i
den så vigtige, videnskabelige erfaringsopsamling, slutter RYKs formand, Helle Schmidt.
På RYKs generalforsamling den
2. juni byder programmet også på
oplæg om forsøgsordningen med
medicinsk cannabis.

Ordinatio
Tekst: Andreas Vedel Jensen
Foto: Colourbox

R

egeringens forsøgsordning med
medicinsk cannabis har nu mere
end to måneder bag sig. Men der
er fortsat stor uvished og frustration hos de diagnosegrupper, der er omfattet
af forsøget. Og med rette. Hos de praktiserende læger er der ikke megen hjælp at
hente. Modviljen fra lægerne skal ses i deres
kritik af en forsøgsordning, hvor der ikke er
sikkerhed og dokumentation for virkningen
af medicinsk cannabis. Og regeringen opfordrer blot patienterne til at skifte læge, hvis
de ikke kan få ordination hos egen læge.

Afviser udskrivning
Styrelsen for Patientsikkerhed skriver på
deres hjemmeside: ”Den vigtigste opgave
i forbindelse med forsøgsordningen er at
kortlægge og beskrive de mønstre, der
tegner sig omkring ordinationen af medicinsk
cannabis. Styrelsen vil rejse en tilsynssag,
hvis der opstår mistanke om, at en læge
ordinerer medicinsk cannabis til et egentligt
misbrug.” Og heri ligger én af udfordringerne i forsøgsordningen: At den alment
praktiserende læge ofte ikke har erfaring
med behandling med cannabisprodukter
(måske ikke engang godkendte produkter
som fx Sativex eller Marinol), hvorfor lægen
så derfor heller ikke har erfaring og viden om
behandling med forsøgsordningens ikkegodkendte medicinske cannabisprodukter,
som fx hele cannabisblomsten i tørret form.
Der er dog fri ordinationsret, hvilket betyder,
at der i princippet kan udskrives medicinsk
cannabis til alle patienter, også uden for
målgrupperne multipel sklerose, rygmarvsskade og kroniske smertepatienter - men
at det sker på lægens eget ansvar. Derfor
afviser mange læger at udskrive medicinsk
cannabis til deres patienter på trods af den
nye forsøgsordning.

En jungle
Patientforeningen har foreslået, at de praktiserende læger, der gerne vil udskrive
medicinsk cannabis, skal skrives på en liste,
så andre praktiserende læger kan henvise

on af cannabis
Siden 1. januar har mennesker med en rygmarvsskade lovligt kunnet få
udskrevet en række cannabisprodukter. Men det er ikke så nemt, for der
er mange løse ender.
patienter til dem. Forslaget bifaldes af
mange patienter, idet deres egen læge
ikke vil udskrive forsøgsordningens
medicinske cannabis. Flere nævner
også, at de ikke ved, hvem de skal gå
til, for at få den lægelige vurdering på,
om forsøgsordningen vil kunne gavne
patienten.
Der findes dog læger og private lægeklinikker rundt om i landet, som ser potentiale i ordningen og som ordinerer den
rå cannabis – men det er endnu lidt af
en jungle at finde rundt i for den enkelte.
RYK arbejder, ligesom flere andre
patientforeninger, på at få afklaring på
dette forhold.

Tilskud og priser
Der gives pt. ikke tilskud til de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen. Prisen for fem gram cannabis
”urtete” (tørret cannabis topskud) er
ifølge Medicinpriser.dk pr. 31.1.2018 ca.
780 kr. inkl. moms og gebyr. (Prisen på
det sorte marked er ca. det halve). Hvor
meget, den enkelte patient skal indtage, varierer, men der er eksempler på
ordineringer fra få gram pr. måned op til
25-30 gram. Priserne reguleres hver 14.
dag på linje med anden medicin.

Kørsel
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler
aktuelt læger, der ordinerer behandling
med cannabis under forsøgsordningen, at udstede lægeligt kørselsforbud
i hele behandlingstiden. I og med at
doseringen og virkningerne, såvel som
bivirkningerne, ikke er tilstrækkeligt
dokumenterede, udvises et forsigtighedsprincip. Men kørselsforbuddet er
dog op til den enkelte læge at afgøre,
og det nævnes, at hvis en patient ordineres cannabis under forsøgsordningen,
kan lægen foretage en vurdering af
patientens trafiksikkerhed og godkende,
at patienten vil kunne køre bil under
behandling med cannabis. Dette skal

dog anmærkes i patientens journal.
Proceduren ved lægelige kørselsforbud er mere udførligt omtalt i
Lægemiddelstyrelsens gældende vejledning om helbredskrav til kørekort. I
vejledningen kan man også læse mere
om reglerne vedr. kørsel og godkendt
medicinsk cannabis.

Yderligere læsning
Har man lyst og overskud, kan man
dykke lidt mere ned i den videnskabelige forskning omkring cannabinoidernes virkning. Bl.a. bogen
“The Health Effects of Cannabis and
Cannabinoids: The Current State of
Evidence and Recommendations for
Research” giver et bredt indblik i de
seneste 20 års forskning på området.
Lægemiddelstyrelsen har udgivet en
lidt mere tilgængelig publikation på
dansk: ”Vejledning om lægers behandling af:patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen”.
Publikationen er møntet på læger, men
lægmand vil også kunne drage nogle
ting ud fra den. En sidste artikel, som er
relativt let læst og velskrevet, er Sinikka
Lehmann Kvammes ”Den usandsynlige
opdagelse af det endocannabinoide
system – hjernens ”dimmer switch”.”
(STOF nr. 29, 2017). Alle tre tekster
findes ved en hurtig internetsøgning
på titlen – de to sidste er til fri læsning,
mens den førstnævnte bog koster lidt.
Må man håbe, at der snarest kommer
mere klarhed over, hvilke muligheder
man har som rygmarvsskadet, hvis man
ønsker ordination af medicinsk cannabis, ikke blot som lindring mod smerter
men også spasticitet. Indtil videre må
man forhøre sig hos egen læge, som
måske vil ordinere eller vejlede én
videre.
RYK! magasin vil følge op på ordningens
praksis og eventuelle nye retningslinjer.

Nyt: Ansøgning til

forskningsprojekt

Et landsdækkende forskningsprojekt,
der vil rumme mere end 450 mennesker, har søgt støtte om midler fra
regeringens pulje til videnskabelige
undersøgelser. Projektet er blandt de
12 ansøgninger, der afventer svar fra
Lægemiddelstyrelsen.
Tre af de fire indikationer, som Folke
tingets forsøgsordning med medicinsk cannabis nævner, er omfattet
af projektet, nemlig sklerose, rygmarvsskade og neuropatiske smerter.
Forskerne har sikret sig opbakning fra
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
og Klinik for Rygmarvsskader samt fra
landets skleroseklinikker, der alle har
stor erfaring med både neuropatiske
smerter, spasticitet og kliniske forsøg.
Forskernes erfaringer indikerer, at der
er en effekt af cannabis hos nogle
patienter. Spørgsmålet er, om det kan
lade sig gøre at identificere dette mere
præcist med systematiske forsøg.
Styregruppen bag projektet består
af videnskabsfolk fra Aarhus
Universitetshospital, Rigshospitalet og
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
i Viborg.
Projektet bliver udført efter videnskabelig standarder med fire grupper – en
hvor patienterne får THC, det euforiserende virkemiddel fra cannabis,
en anden hvor patienterne får CBD,
som ikke er euforiserende, en tredje
hvor de får et blandingsprodukt af
de to, og endelig den sidste hvor de
får placebo, altså et uvirksomt stof.
Forskerne satser på 110-115 patienter
i hver gruppe.
RYK håber, at projektet bliver blandt
de udvalgte i den endelige pulje.
BB/Kilde: Ugeskrift for Læger
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Racinglicens
Sport:

Tekst: Helene Klasson • Foto: Chris Hogg

Der findes 10.000 mennesker med racinglicens
i Storbritannien. To hundrede af dem er kvinder,
og en af dem har en rygmarvsskade. Hun hedder
Nathalie McGloin.

M

an skulle tro, at det at være kvinde i racingverdenen skulle være en hindring, men det
har ikke medført nogle problemer for Nathalie
McGloin, der foruden at være kvinde også er
kørestolsbruger.
- Det har ikke været et problem overhovedet. Mennesker
ser kørestolen, inden de tænker over mit køn. Man er mere
interesseret i, hvordan min bil skal tilpasses i forhold til mit
skadesniveau med håndkontrol og andet.
På banen bliver Nathalies kørestol byttet til hendes Porsche.
- Når du er på racerbanen med andre fuldt funktionsdygtige
førere, så er du ikke længere en, som sidder i kørestol – du
er endnu en konkurrent. Det er en frihed, man efterstræber
som rygmarvsskadet, fortæller Nathalie. Du bliver set som en
person, ikke som en funktionshindret person.

småt med på det britiske landshold. En holdkammerat introducerede hende til racing, og hendes interesse blev øjeblikkeligt vakt.
- Når du sidder i kørestol og er lammet fra brystet og ned, så
findes der ikke så mange måder at få adrenalinkicket. Du kan
ikke gøre de ting som du gjorde som barn som at cykle uden
at have hænderne på styret, hoppe fra en høj mur elle andre
måder, som får adrenalinet til at bruse. Kørestolsrugby er en af
dem, men at køre race ligger på et helt andet niveau, fortæller
Nathalie.

Skaden

Licens til racingbane

Nathalie brækkede nakken i en bilulykke, da hun var 16 år. På
universitetet begyndte hun at spille kørestolsrugby og kom så

Seks år efter at Nathalie startede med racing, blev hun
den første rygmarvsskadede kvinde, der tog ARDS (The

Tegn annonce i RYK! magasin

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

Telefon: 29 43 37 67
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mail@by-conniehansen.com

Som annoncør når du ud til en målgruppe, som har
et stort behov for at holde sig ajour med ny viden om
emner som hjælpemidler, serviceydelser, behandling,
rejser og fritidsliv, forskning og familieliv. Samtidig
støtter du udgivelsen af bladet.
Der ydes rabat ved bestilling af flere indrykninger.
Kontakt: Mediachef Hanne Qvistgaard, tlf. 7610
1142 eller mail: hq@rosendahls.dk.

Nyeste bil: Nathalie kører i Porsche Club Championship i en
flot hvid Cayman S.

ikke flere udfordringer end nogen anden racerkører.
Nathalies hårdkogte attitude til højhastighedssport beror
hverken på arv eller en udtalt smag for eventyr. Det er helt
tilfældigt.
- Jeg ville ikke være begyndt med race, hvis det ikke var for
min rygmarvsskade. Livet tager forskellige retninger afhængig af den situation, som du havner i. Var jeg ikke kommet til
skade, så tror jeg, at mit liv havde set meget mere konventionelt ud. Du ved – et vanligt job med kontortider … Jeg tror
ikke, jeg ville have været så eventyrlysten, som jeg er nu.

Beslutsomhed
- Når du er på racerbanen med andre fuldt funktionsdygtige
førere, så er du ikke længere en, som sidder i kørestol – du er
endnu en konkurrent.

Association of Racing Drivers Schools) eksamen og dermed
fik licens til at konkurrere i den britiske motorsport.
- Jag var nødt til at vise, at jeg kan komme ud af bilen på syv
sekunder uden hjælp, inden jeg fik min licens, så jeg er ikke
bange for det, forsikrer Nathalie og fortsætter:
- Hvis bilen bliver så ødelagt, at det er umuligt at komme ud
af den – hvis en dør ikke kan åbnes, eller hvis det beskyttede
førerhus bliver skadet – kan selv ikke en fuldt funktionsduelig
racerkører komme ud af bilen. Så set fra det synspunkt har jeg

Racing er ikke det mest oplagte valg, når man har en rygmarvsskade, specielt ikke, hvis man har en høj skade – eller
er kvinde. Nathalie inspirerer derfor mange - mennesker med
barske forudsætninger, kvinder, som holder sig fra ”mandlige”
sportsgrene, og enhver, der behøver et levende eksempel på,
hvad man kan opnå med bare lidt beslutsomhed.
- Faktisk så sagde hustruen til en af mine konkurrenter, at hvis
jeg kan køre race, så kan hun også. Det er fantastisk at kunne
inspirere andre. Jo flere kvinder, vi kan få med, desto bedre,
slutter Nathalie.
Helene Klasson er Content Manager i Wellspect HealthCare.
Artiklen er hentet med tilladelse fra blogg.wellspect.se.

Oplev 3 fantastiske dage på

Health+Rehab Scandinavia 2018
15. -17. maj 2018 i Bella Center · København
Aktivt liv - et liv for alle er messens tema og har du et handicap, en funktionsnedsættelse, en kronisk sygdom
eller er du pårørende, så er et besøg på messen helt sikkert en oplevelse, som du ikke skal være foruden.
Vi har gratis entre, fordi vi ønsker at alle skal have lige adgang til at se, opleve, afprøve og lade sig inspirere.
www.health-rehab.com
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Sengestue på Spinal ward Mulago
hospital Kampala Uganda.

M

ulago er Ugandas største
og førende hospital, og jeg
er på vej hen til afdelingen
for rygmarvsskader. Også
inde på hospitalets område kører man
på jordveje, der er fulde af huller og
bump, og det tager chaufføren noget tid
at finde et sted at parkere, hvor der er
jævnt nok til, at jeg kan forflytte mig fra
bilen over i min kørestol.

Toilet og bad er ikke tilgængeligt
Bygningen, der huser afdelingen for
rygmarvsskader, er et selvstændigt hus
på hospitalsområdet. Indenfor ligner det
en stald, som jeg en gang har været i,
bare uden båse. Cementgulv, afskallede
Værkstedet udefra. Samme type bygning, som patienterne ligger i.
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mure og åbent op til tagspærene af træ.
Det er ét stort rum, og sengene står side
om side. For enden er der en dør ind til
et rum, der ikke kan være særlig stort.

Her foregår operationerne, men jeg kan
ikke få lov til at se det.
Patienterne har ikke adgang til tilgængeligt toilet og bad, og genoptræning er

Uganda

Tekst og foto: Peter Marx

chokerende forhold

I Ugandas førende hospital i Mulaga ligger patienter med
rygmarvsskader på 70-mandsstuer – uden adgang til toilet og bad og
med en rehabilitering, der er næsten ikke-eksisterende. Den ugandiske
forening af rygmarvsskadede, Spinal Injured Association blev stiftet
med det formål at støtte og rådgive patienterne, og det er foreningens
håb, at de kan skaffe finansiering til at åbne et rehabiliteringscenter.

ikke andet end en gangbarre og nogle
gangstativer i metal, der ligger henslængt i en bunke.
Det forlyder, at der er plads til 70 patienter, og jeg er ærlig talt chokeret. Jeg
havde ikke forventet, at her var luksuriøst, men det minder på ingen måde om
et sted, hvor man behandler mennesker,
der har været ude for en alvorlig ulykke.
Under mit besøg er her ret tomt og stille,
fordi læger overalt i Uganda strejker, og
de fleste patienter er sendt hjem. Jeg
spørger, hvordan de er blevet transporteret, når de stadig er indlagt, og får at
vide, at hvis de ikke har en bil, må de jo
tage bussen.

Nancy
Nancy er 20 år og én af de få patienter,
der ikke er blevet sendt hjem. Hun kommer fra en landsby seks timer fra hoved-

- Da jeg kom til skade, blev jeg indlagt
på en afdeling for patienter, der har
brækket arme eller ben, fortæller Myleen
Kyomuhendo, der i dag er bestyrelsesmedlem i den ugandiske organisation
af rygmarvsskadede, Spinal Injured
Association.

staden og brækkede ryggen efter et fald
på flere meter. Hun bliver lidt betuttet
over, at jeg vil tale med hende, og hun
virker også forvirret. Jeg tænker, om hun
stadig er i chok efter ulykken.
Ved siden af sengen sidder Nancys
storesøster. Hun bor på et hostel i
nærheden og kommer hver morgen for
at hjælpe Nancy. Al pleje i form af bad
og toilet varetages af pårørende. Det
samme gælder hjælp med at spise. Der
er grød hver morgen. Aftensmaden skal
patienter og pårørende selv sørge for.
De har også selv haft madras og sengetøj med hjemmefra.
Søstrene viser mig Nancys røntgenbilleder og fortæller, at hun er blevet
opereret, men de ved ikke, om hun skal
opereres igen. De har været her i to
uger og regner med snart at skulle hjem.
Det er helt normalt, at man ikke er her
længere. Uden genoptræning og pleje er
der ikke megen grund til at blive.

Personalet er oplært af forening
Imens er Myleen Kyomuhendo dukket
op. Hun var selv indlagt her i 2003 efter
at have været involveret i et trafikuheld.
I dag sidder hun i bestyrelsen for den
RYK! 1 · 2018
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Der er tilknyttet et værksted til afdelingen
for rygmarvsskadede.

- Vi besøger folk individuelt og holder
også gruppetræning. Her fortæller vi
om, hvordan man lever med en rygmarvsskade. Hvordan undgår man
sår, hvordan kommer man på toilettet,
hvordan forflytter man til en kørestol,
og hvordan bruger man den? Alle den
slags ting, der er livsnødvendige for en
rygmarvsskadet. Vi hjælper også med at
søge hjælpemidler.

Drømmen om et nyt center

ugandiske organisation af rygmarvsskadede, Spinal Injured Association (SIA).
- Da jeg kom til skade, blev jeg indlagt
på en afdeling for patienter, der har
brækket arme eller ben, og sygeplejerskerne vidste ikke, hvad de skulle gøre
med os. SIA søgte hospitalsledelsen
om, at vi kunne få vores egen afdeling,
og vi har haft denne bygning siden
2005, fortæller Myleen og fortsætter:
- Vi skaffede selv sengene, og så gik vi i
gang med at oplære personalet.
Der er i øvrigt ingen sygeplejersker at
se, og Myleen fortæller, at der kun er et
par stykker, og ind imellem nogle studerende, til at passe de mange patienter
med rygmarvsskader. Deres hovedop-

gaver er at give injektioner og behandle
sår.

Formål at hjælpe nyskadede
Myleen var i Danmark sidste år, hvor
hun sammen med DHFs ulandsafdeling
besøgte det nyrenoverede Vestdansk
Center for Rygmarvsskade i Viborg. Her
kunne Myleen se de danske forhold
med en-mandsstuer, svømmehal, kantine og træningscenter. Kontrasten til
Mulago kan ikke være større.
- Jeg var imponeret over, hvor godt
det er organiseret. Rehabiliteringen har
patienterne i fokus. De får god pleje,
der er en naturlig forbindelse til træning
og endda et mentorprogram. Man tager
udgangspunkt i patienternes behov.
Lige når det gælder mentorordning er
SIA godt med, for de opstod som forening med det formål at hjælpe nytilskadekomne med rådgivning. Førhen
blev folk sendt hjem fra hospitalet uden
at vide, hvordan de skulle klare sig,
og mange døde simpelthen, enten på
grund af sår eller urinvejsinfektion, eller
fordi de tog livet af sig selv. Medlemmer
af SIA, der er tidligere patienter, tager så
ofte de kan til hospitalet for at besøge
nytilskadekomne. Senere forsøger de at
besøge dem hjemme. Det er en meget
vigtig opgave, eftersom der ikke rigtig er
rådgivning fra hospitalets side.

Øverst til venstre: Sengestue på hospitalet, hvor sengene står side om side.
Nederst til venstre: Der er ikke andre
træningsmuligheder end brug af en barre
og nogle gangstativer.
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Til sidst spørger jeg Myleen, om der ikke
findes alternativer til Mulago hospitalet,
hvis man får en rygmarvsskade.
- Jo, de rige tager til Kenyatta hospitalet
i Nairobi. Det er det bedste i Østafrika.
Men det har almindelige mennesker
som jeg ikke råd til.
SIA drømmer om at få et ordentligt
rehabiliteringscenter med træningshal,
kontor og et sted, hvor pårørende kan
bo i forbindelse med genoptræningen.
Foreningen har næsten en aftale på
plads med myndighederne om at få
stillet en grund til rådighed. Nu skal de
finde finansiering til at bygge på den.

FAKTA
Spinal Injured Association (SIA) er foreningen af rygmarvsskadede i Uganda.
SIA blev stiftet i 2001, fordi rehabilitering og rådgivning til nytilskadekomne
næsten er ikke-eksisterende i Uganda.
Derfor er foreningens vigtigste opgaver at besøge patienter under indlæggelse, skabe netværk og arrangere
kurser. Alt er frivilligt arbejde.

Dansk Handicap Forbunds ulandsafdeling har øget fokus på rygmarvsskadede. Udover SIA i Uganda har DHF et
samarbejde med AHLMYS i Honduras,
og i april i år deltager tidligere formand
for RYK, Mikkel Bundgaard i en rejse
til Nepal. Her skal man se på mulighederne for at starte et samarbejde med
NSCISA, som er landets forening af
rygmarvsskadede.

Tekst: Birgitte Bjørkman• Foto: Esben Zøllner Olesen

Nedtællingen for Wings for Life World Run er begyndt. Søndag den 6.
maj vil tusindvis af løbere på samme tid verden over løbe for dem, som
ikke kan, med det fælles mål at indsamle penge til rygmarvsforskning.
Aarhus og København er de danske værtsbyer for det globale løb, og
RYK er med.

Wings for life World Run

S

øndag den 6. maj 2018 præcis
kl. 13:00 går startskuddet til
Wings For Life World Run, der
er det største globale velgørenhedsløb og det eneste løb i verden,
hvor mållinjen krydser løberne. Starten
går på samme tid i 65 destinationer
fordelt på fem kontinenter – lige meget
om det er ved højlys dag eller midt om
natten.

Millioner til forskning
På verdensplan blev der i 2017 løbet
mere end 30 mio. kr. ind til forskning
i rygmarvsskader. Flere end 100.000
deltog, hvilket gør Wings for Life World
Run til det største velgørenhedsløb på
verdensplan. Hele idéen bag løbet er
at støtte organisationen Wings for Life
Foundation. Dens mission er at forbedre forskningen inden for rygmarvsskader med ambitionen om at finde en
kur. Derfor går 100% af startgebyret
og alle sponsorindtægter ubeskåret
til livsforandrende projekter inden for
rygmarvsforskning.

Løbes med en app
Wings For Life World Run i Danmark
finder sted ved to events, dels i
Marselisborgskoven ved Aarhus Stadion
i Aarhus og dels på Amager Fælled
i København. Begge afvikles som et
APP-run med en virtuel målbil, der

indhenter løberne på ruten, som er en
rundstrækning. (2,5 km i Aarhus og 4,5
km i København).
Selv om det ikke er store events, som
en del andre steder i verden, så er det
en god og sjov mulighed for at løbe med
alle dem, der også ønsker at donere til
forskning i rygmarvsskader.
- I RYK glæder det os, at man har valgt
at gennemføre to løb i år, fortæller
formand for RYK, Helle Schmidt, der
mener, at det er vigtigt, at Wings For Life
World Run også afvikles i Danmark.
- Det er en god mulighed for at sætte
fokus på, hvilken betydning forskning kan få for mennesker med en
rygmarvsskade.

Tilmelding

Rute og forplejning

Tid og sted:

RYK er med, når startskuddet går i både
Aarhus og København, og Helle Schmidt
håber, at rigtig mange RYK medlemmer
vil tilmelde sig.
- Vi er i fuld gang med at få produceret
RYK t-shirts, og vi håber også, at vi kan
arrangere noget forplejning.
Da ruterne ikke er optimale for kørsel i
kørestol, må man gerne påspænde en
free wheel eller håndcykel på kørestolen. Ved begge events er der kørestolstilgængelige toiletvogne, og Red Bull har
ved begge løb forplejningszoner med
forfriskninger.

Den 6. maj 2018 kl. 13.00
Mødested i Aarhus: Marselisborghallen,
8000 Aarhus C
Mødested i København: Amager Fælled
parkrun, 2300 København S.

Tilmelding sker via appen ’Wings for Life
World Run’. Det koster 150 kr. og hele
gebyret går ubeskåret til forskning. Når
du har registreret dig, vil du modtage et
personligt startnummer via e-mail. APPrun vil automatisk starte på eventdagen.

Mållinjen indhenter dig
Du bestemmer selv distancen. Alle
løbere bliver forfulgt af en flytbar målstreg i form af en virtuel bil, der starter
en halv time efter løbet er skudt i gang.
Når du bliver overhalet, modtager du et
tydeligt signal via appen, og du er ude
af løbet. Vær sikker på, at din telefon er
helt ladet op.

Følg updates på Facebook: ”Wings
for Life Organized App Run – Aarhus”
og ”Wings for Life Organized App Run
– København”.
RYK har oprettet to begivenheder på
RYK-Rygmarvsskade i Danmarks facebookside: ”RYK: Wings for Life World
Run - Aarhus” og ”RYK: Wings for Life
World Run - Kbh.”
RYK! 1 · 2018
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Med krydstogt til
Tilgængelighed:

At skibet kunne komme ind i den smalle Geiranger fjord er et
mirakel. Og at det kunne komme ud igen er et af de større.

G

ennem årene har min kone
og jeg været langt mod syd
– til New Zealand, Sydafrika
og Argentina. Derfor skulle
vores næste rejse gå langt mod nord
med krydstogt til Arktis. Lidt af en antihelt er jeg, og så er det en fordel, at en
ekstremtur som denne kan gennemføres
med luksus og komfort. Det er trygt og
rart at sejle med et kæmpestort skib,
når man skal til Høje Arktis og blande
sig med isbjørne, hvaler og isbjerge.

18 etager luksus
Vi pakkede bilen i slutningen af maj sidste år og kørte til Hamburg, hvorfra det
18 etager høje skib MSC Preziosa sejler.
Vi fandt vores kahyt, der skulle være
vores bolig i de kommende 14 dage.
Vi havde på vacationstogo.com fundet
den største handicapkahyt, ”stateroom
8266” længst agter. Hele 32,6 m2 plus
stort badeværelse og seks meter lang
balkon. Vel og mærke uden tillæg i
prisen. Fra tidligere krydstogter vidste
jeg, at vi ikke kom til at kede os under
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den 2 uger lange sejlads, for der var alt
fra biograf, teater, svømmebassiner til
hele ni restauranter plus et utal af barer
og spillesteder med levende musik. Jeg
kom rundt overalt på skibet via i alt 26
elevatorer, og jeg var sikret assistance,
når vi skulle fra borde.

De snævre fjorde
Efter en hel dag på havet vågnede vi
til et utroligt syn. Det 333 meter lange
og 67 meter brede skib lå presset ind
mellem høje bjerge til alle sider. Vi kunne
ikke fatte, at det lod sig gøre at få så
stort og bredt et skib ind i en så smal
en fjord. Efter morgenmaden gik vi fra
borde ned ad en ret stejl rampe, hvor
det venlige personale insisterede på
at holde lidt igen i min kørestol. Den
norske by Flåm er hurtigt overset, men
hjemmefra havde vi bestilt en tur med
Flåmbanen, som er UNESCO verdensarv. Vi fik en kørestolskupé for os selv,
og så kørte toget opad forbi et utal af
vandfald. Det snedækkede landskab var
betagende smukt.

Ombord igen kom nerverne på højkant.
Skibet skulle vende for at sejle ud igen,
og der var ikke mange meter at give af.
”My compliments to capitane Giuseppe
Maresca”, som jeg så samme aften i
teatret. Derefter gled skibet majestætisk
ned gennem en næppe mere end 100
meter bred fjord, forbi stejle, høje vandfald og små bygder.
Et par dage senere sejlede vi ind i
Geiranger fjorden – endnu mere smal
end Flåm - med grønne bjerge afvekslende med lodrette vandfald. Planen
var, at jeg skulle hjælpes i land med en
tender - en slags supersize redningsbåd med motor. Men jeg blev skuffet.
Byen havde anlagt en pontonbro, så jeg
kunne trille direkte via skibets rampe til
broen og derfra ind i den i øvrigt meget
smukke lille by.

Bergen, Lofoten, Tromsø
Bergen er én af mine favoritbyer, selv
om det siges at regne 364 af 365 dage.
Og regnen silede ned, da vi lagde til.
Over byen ligger Fløybjerget, hvortil

Arktis

Tekst og foto: Jan Agerskov Sørensen

På en rejse til Arktis er kørestol ingen hindring, når rejsen foretages på et krydstogt. Læs om Jan Agerskov
Sørensen og hans kones rejse mod nord, hvor de kom tæt på isbjerge, hvaler og isbjørne.

man kan komme med Fløybanen, der er
en tandhjulsbane. Herfra kan man i klart
vejr se ned mod byen. Men denne dag
var alt tåget. Absolut ingen by at se.
Næste dag sejlede vi i strålende solskin forbi Lofotens betagende smukke
bjerge, og den følgende morgen sejlede
vi ind til Tromsø, som ofte kaldes ”Det
arktiske Paris”. Her blev vi mødt med en
bred hovedgade med caféer, hvor folk
sad udendørs og drak kaffe. Vi vandrede langs havnen forbi den smukke
iskatedral og videre mod byens arktiske
museum, hvor vi så en film om Svalbard.

Svalbard ved Nordpolen
Vi var nu halvvejs på vores rejse nordpå
til det høje Arktis med midnatssol. Fra
nu af skinnede solen lige så kraftigt kl.
tre om dagen som kl. tre om natten.
Den følgende dag var vi på havet, hvor
vi passerede Bjørneøen, der i øvrigt har
lagt navn til en bog af Alistair MacLean.
Her så vi de første isfugle og kunne i det
fjerne skimte et bjerg på øen. Det hedder Antarktis.
Tidlig næste morgen lagde vi til i
Longyearbyen, den vigtigste by på
Svalbard. Hjemmefra havde jeg bestilt
en rundtur med Svalbard Buss, der har
en tilpasset bus til kørestolsbrugere. Vi
passerede et skilt med ”Pas på isbjørne
- overalt på Svalbard”, men vores guide
fortalte os beroligende: ”Efter 1. juni er
de ikke længere i byen”. Inden vi vendte
tilbage til skibet besøgte vi verdens
nordligste bryggeri, Svalbard Bryggeri.
Den nat – i fuldt dagslys - sejlede vi
rundt om Jan Mayen øen, forbi fuglefjeld
og gletschere og en for længst forladt
russisk by, som så ud, som om beboerne havde forladt den i går.

Nordkap
Den følgende dag tilbragte vi på vores
herlige balkon bagest i skibet med perfekt læ. Temperaturen var steget, og vi
kunne sidde med en kop kaffe og læse,

mens vi nød den friske luft og stilheden.
Den følgende morgen så vi land igen.
I horisonten tonede et helt fladt bjerg
frem: Nordkaps 308 meter høje, karakteristiske klippe. Vi sejlede rundt om det
og ind i skærgården til Honningsvåg.
Herfra var der en lille time i bus, som jeg
havde bestilt hjemmefra, til Nordkap.
Turen var smuk gennem lave bakker med små søer og farverige huse.
Vejret var perfekt, og det var magisk
at stå yderst på klippen ved det ikoniske Globe monument og kikke ud
over havet. Vi nåede også en tur rundt i
Honningsvåg, som er en charmerende,
lille by med en malerisk havn.

Lidt om livet på et krydstogt
Hver dag kunne vi vælge mellem syv
forretter, otte hovedretter + diverse
desserter - og ingen sagde, at vi ikke
kunne vælge tre-fire forretter og tre-fire
hovedretter og så måske en enkelt dessert eller to! Hver ret er ikke så stor, så
jeg valgte ofte to forretter og dertil fristet
af både ost og dessert. For maden var
god, som den altid er på et krydstogtskib. Hver aften var der en ny teaterforestilling og altid af høj kvalitet. Bagefter
kunne vi gå en tur på dækket, besøge
en vinbar, høre musik, og så lige ud for
at se himlens stjerner - eller midnatssolen. Vi sov godt på skibet! Ingen vippen,
men en masse frisk luft, som jeg godt
kan savne, da vi efter i alt 14 nætter på
havet vendte hjem til Danmark igen.
Men vi skal af sted igen. Selv med
10 krydstogter bag os, har vi lyst til

Globemonumentet på Nordkap.
Øverst: Kl. 3 om morgenen sejlede vi forbi
med midnatssolen som kulisse.
Nederst: Vi besøgte det i strålende solskin.
flere. For det er så nemt og bekvemt i
kørestol. Næste gang bliver det nok til
Middelhavet.

PRAKTISK OM KRYDSTOGT
Vacationstogo.com har en klar og præcis beskrivelse af faciliteter for kørestolsbrugere. Enkelte skibe har kahytter med lift. Vores udflugter havde jeg bestilt hos lokale
firmaer. Skibets udflugter er dyrere, men vil ofte være mærket med sværhedsgrad
ift. tilgængelighed. Ofte kan kørestole også deltage. Jeg havde booket parkering i
Hamburg tæt på krydstogtskibet.
RYK! 1 · 2018
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Spasticitetsklin
Behandling:

Spasticitetsklinikken i Glostrup foretager analyse, behandling og vejledning af patienter med rygmarvsskader,
der bliver henvist med invaliderende spasticitet.
RYK! magasin har besøgt klinikken på 6. sal og talt med klinikansvarlig overlæge Bo Biering-Sørensen.

S

pasticitetsklinikken finder
man på 6.sal i hovedbygningen på Rigshospitalet
i Glostrup. Her foretager
man bl.a. behandling med
botulinum toxin og baklofen hos rygmarvsskadede med muskeloveraktivitet/
spasticitet.
- Det gør vi, når det vurderes, at muskel
overaktiviteten er invaliderende hos den
enkelte patient, eksempelvis når den har
en negativ virkning på stå- og gangfunktion eller de daglige gøremål, fortæller
klinikansvarlige overlæge Bo BieringSørensen og tilføjer:
- Det overordnede formål med behandlingen er at øge livskvaliteten for
patienten.

Vurdering og undersøgelse
Mange rygmarvsskadede har spasticitet/muskeloveraktivitet, uden at det
kræver behandling. Men hvis muskel
overaktivitet hos en patient med fx en
inkomplet rygmarvsskade forhindrer
en gangfunktion, vil det berettige
behandling.
- Behandling af muskeloveraktivitet
overvejes efter streng, klinisk vurdering og undersøgelse med henblik på
at bestemme omfanget af generne
hos den enkelte, fortæller Bo BieringSørensen og fortsætter:
- Vores behandling skal give mening.
Hvis muskeloveraktivitet har indgribende
indflydelse på den enkeltes livskvalitet,
så er målet at fjerne den generende
muskelaktivitet og beholde den gavnlige
muskelaktivitet.
Symptomer og klager, som kan give
indikation for behandling af muskeloveraktiviteten er bl.a. smerter, søvnbesvær,
en uhensigtsmæssig sidde- og liggestilling, tryksår samt besvær ved stå- og
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gangfunktion, påklædning og hygiejne.
Forud for behandling af muskeloveraktivitet fortages også en udredning for
udløsende faktorer eller forværrende
stimuli til muskeloveraktiviteten, fx sår
eller smerte.

Unikt teamsamarbejde
Behandlingen på Spasticitetsklinikken
foregår i et større teamsamarbejde mellem læger fra flere specialer, sygeplejersker og terapeuter.
- Naturligvis med patienten i centrum,
fortæller Bo Biering-Sørensen.
Klinikkens team ser patienterne typisk
ved de rutinemæssige kontroller hver
tredje måned, og i fællesskab vurderes
resultaterne af behandlingen.
- Det gør vi gennem videooptagelser,
samtaler og ved brug af en behandlingsdagbog, som vi har udviklet her på
klinikken, og som patient og terapeut
bliver bedt om at afkrydse i, så vi kan
se, hvor vi står i forhold til mål, og hvad
der giver mest mening lige nu, forklarer
Bo Biering-Sørensen og tilføjer:
- Vi skal sikre, at patienten får den mest
relevante behandling med fokus på
både den medicinske, ortopæd- og neurokirurgiske og terapeutiske behandling.
Teammøderne på Spasticitetsklinikken
giver også afsæt for nye tanker og ideer.
- Vi har samlet et stort og tværfagligt
team. Det gør os helt unikke. Så vidt
vides findes der ikke lignende steder i
verden.
Bo Biering-Sørensens kalender er af
samme grund fyldt godt op med rejser
i Norden og i Europa, for der er efterspørgsel på klinikkens viden, når det
gælder behandling af spasticitet.
- Tidligere kunne man risikere at ramme
blodkar og nerver ved injektion med
botulinum toxin, samtidig med at man

ofte ikke ramte de muskler, man faktisk
gerne ville ramme. I dag benytter vi
ultralyd og EMG vejledning. Det giver en
meget præcis behandling. Den erfaring
videregiver vi bl.a. gennem vores europæiske ultralydskurser.
Og klinikken søger selv nyeste viden.
- Vi skal kunne det hele. Vi har senest
været i Belgien for at oplæres i selektiv,
motorisk nerveblokade. Det udfører vi
nu selv på klinikken.
Klinikken udførte den første diagnostiske nerveblokade i maj 2017. Bo
Biering-Sørensen viser mig små videoklip med en patient med rygmarvsskade, der har konstant, generende
muskeltonus/fodklonus, og hvor teamet
tester de enkelte nerver ved selektiv,
motorisk nerveblokade.
- Her kan vi gå specifikt ind og lamme
den enkelte nerve til den enkelte
muskelbue og dermed efterfølgende
give en meget præcis behandling.

Hyppigst behandling
Botulinum toxin injektion er den
behandling, som oftest benyttes, og er
førstevalgs behandling til fokal- og multifokal spasticitet. Dette kan fx være ved
muskeloveraktivitet i selektive muskler i
arme og ben.
- Hvis botulinum toxin viser gavnlig
effekt, er det at foretrække, fordi der
ikke eller meget sjældent er bivirkninger
ved behandlingen.
I Danmark har man benyttet botulinum
toxin til behandling ved problematisk
spasticitet i over 20 år.
- Der er reel god effekt, vi ser sjældent
bivirkninger, og patienterne er glade for
behandlingen.
Bo Biering- Sørensen henviser også til
USA, hvor man har lavet et utal af studier med botulinum toxin behandling.

ikken
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Ditte Birgitte Sjølund Pedersen

- De mange studier har gjort, at der er
højeste evidens, såkaldt level A evidens
ved behandling med botulinum toxin
for flere indikationer. Som læge ser jeg
botulinum toxin som den mest taknemmelige behandling, og jeg tør godt sige,
at den er ”safe”, hvilket et utal af studier
ligeledes viser.
En anden, relevant spasticitets behandling til en mindre gruppe patienter er
intraspinal baklofen behandling, hvor
baklofenen, via en elektrisk pumpe i
bughulen, er forbundet med en slange til
spinalkanalen. Den korte vej, til der hvor
baklofenen skal virke i rygmarven, giver
en mere præcis behandling.
På spørgsmålet om bivirkninger
ved baklofenbehandling svarer Bo
Biering-Sørensen:
- I tabletform er det hyppigst træthed og
svimmelhed. Men gives stoffet direkte i
rygmarvskanalen, ses disse bivirkninger
sjældent. Vi ser patienter her på klinikken, der kommer for at få fyldt pumpen
op, og hvor det har været veltolereret i
mange år.
- Men der er naturligvis en lille risiko for
infektion, når man har et fremmedlegeme liggende i rygmarvskanalen, og en
sjælden gang kan der opstå pumpeproblemer. Men det er som sagt sjældent,
vi oplever bivirkninger eller andre problemstillinger med pumperne.

Ærgerligt og uvidenskabeligt
Jeg spørger til en artikel, som Elsass
Instituttet har skrevet om på deres
hjemmeside, der omhandler et nyt
forsøg, der, ifølge artiklen på hjemmesiden, dokumenterer, at botox angriber
musklerne.
- Jeg er glad for, at du spørger. Artiklen
er baseret på et forsøg med raske rotter,
der er blevet givet voldsomt store doser

botulinum toxin. Hvis man vægtmæssigt
ganger det op til menneskestørrelse, så
ligger det langt, langt over den dosis,
som vi giver vores patienter. Det er en
absurd høj dosis, man har givet forsøgsrotterne. Desuden er det problematisk,
at den væskemængde, som er benyttet
ved botulinum toxin-injektionerne på
forsøgsrotterne, svarer til, at vi skulle
benytte en mega stor sprøjte ved injektioner, fortæller Bo Biering-Sørensen og
illustrerer størrelsen med hænderne.
- Det svarer til, at man vil sprøjte ca.
20 gange den væskemængde ind i én
muskel i et menneske, end hvad tilfældet er i dag.
- Det er videnskabeligt problematisk, at
man på den måde overfortolker nogle
resultater for at sammenligne resultaterne med mennesker, uden at dette
på nogen måde giver mening, hvilket
vi også fra Spasticitetsklinikken har
påpeget over for nogle af forfatterne til
studiet.
Siden har Elsass Instituttet præciseret
i forlængelse af den bragte artikel, at
studiet er lavet på rotter og ikke melder
noget om langtidsvirkninger.
Men Bo Biering-Sørensen ærgrer sig
over, at den publicerede artikel kan nå
at gøre stor skade, hvis mennesker med

- Vores behandling skal give mening.
Hvis muskeloveraktivitet har indgribende
indflydelse på den enkeltes livskvalitet,
så er målet at fjerne den generende
muskelaktivitet og beholde den gavnlige
muskelaktivitet.
generende spasticitet undlader at søge
behandling og dermed ikke får mulighed
for en bedre livskvalitet.

Terapeutisk samarbejde
Klinikkens behandling sker i et tæt samarbejde med patientens fysioterapeut,
der typisk yder vederlagsfri fysioterapi.
- Den terapeutiske del er vigtig for
resultatet. Den medicinske behandling
kan ikke stå alene, fortæller Bo Biering
Sørensen.
Inden der startes nogen behandling,
skal der sammen med patienten udarbejdes en liste over personlige og
målbare mål.
- Det skal være specifikke og realistiske
mål. Og så skal de være tidsbundne.
Alle involverede skal kende målene og
arbejde mod dem. Fx kan det være
funktionelle mål for at opnå en ståfunktion, påpeger Bo Biering-Sørensen og
fortsætter:
RYK! 1 · 2018
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Behandlingsdagbog

- En terapeut på en fysioterapeutisk
klinik skal kende de mål, der er blevet
sat for behandlingen, for at de sammen
også kan træne med henblik på at opnå
disse mål. Målene nås bedst, hvis det
foregår i teamarbejde mellem lægerne
Behandlingsdagbøger har været brugt i flere år inden for forskellige
og terapeuterne og med patienten i
neurologiske områder, bl.a. til hovedpine, epilepsi og søvn. Nu
centrum.
har Spasticitetsklinikken taget behandlingsdagbogen i brug ved
Modtager man som patient ikke fysiobehandling.
terapi, henviser klinikken til terapeutisk
behandling.
Tekst: Birgitte Bjørkman

Forskning på højt niveau
Spasticitetsklinikken laver forskning
på højt, internationalt niveau og fungerer som et uddannelsescenter for
hele Norden. Desuden bidrager klinikken med udarbejdelse af nationale
behandlingsvejledninger.
Om fremtiden for Spasticitetsklinikken
slutter Bo Biering-Sørensen:
- På længere sigt håber vi, at vi kan
opbygge et daghospital. Det vil give os
de mest optimale rammer for udredning
og behandling af en stor gruppe af vores
patienter.
Spasticitetsklinikken kontaktes på tlf. 38
63 30 30 (mand-fred kl. 8-15).

S

pasticitetsklinikken har udviklet
en behandlingsdagbog til patienter, der sættes i behandling med
botulinum toxin.
- Dagbogen er udviklet i samarbejde
mellem læger, terapeuter og patienter og
efterfølgende publiceret som et pilotstudie, fortæller Bo Biering-Sørensen.
- Vi havde brug for bl.a. at vide: Giver
dagbogen mening for patienterne?
Føler de sig mere involveret i deres
egen behandling, og gør dagbogen det
nemmere for patienterne at sætte mål
for behandlingen? Kan vi få et tættere
samarbejde med patienternes terapeuter
via dagbogen?
Pilotstudiets resultater var meget positive, og i februar 2017 blev de publiceret

i International Journal of Rehabilitation
Research. Og i juli 2017 lå den danske udgave klar til de danske patienter
på klinikken, der er i botulinum toxin
behandling.

Nyttigt redskab
Om baggrunden for initiativet til en
behandlingsdagbog fortæller Bo
Biering-Sørensen:
- Effekten af botulinum toxin behandling topper typisk fire til seks uger efter
injektionerne og begynder at aftage ca.
to måneder efter injektionerne. Så når
teamet her på klinikken ser patienten
igen, er effekten aftaget, og patienten
kan ofte ikke huske to måneder tilbage
og redegøre for, hvor god effekten var,
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og om de nåede de planlagte mål for
behandlingen, da denne var bedst.
Det er helt forståeligt, at det er svært
at huske to måneder tilbage, men det
gjorde det blot tilsvarende svært for
klinikken at optimere behandlingen.
- Med behandlingsdagbogen sikrer
vi, at teamet får pålidelig information
for hele perioden mellem de ambulante kontrolbesøg, der typisk er tre
måneder. Denne information kan
bruges i forhold til justering af mål og
i forhold til dosis og hvilke muskler,
der skal injiceres.
Bo Biering-Sørensen ser dagbogen
som et nyttigt redskab:
- Jo bedre oplysning om effekt, jo
bedre kan vi tilrette og optimere
behandlingen ... det vigtigste er, at
patienterne synes, de når deres mål.

Øget bevidsthed
Dagbogen består af en række skemaer med afkrydsningsfelter. Og
målet er, at det skal være nemt for
patienten.
- Det forpligter, men vi beder blot om,
at der bliver sat et kryds ugentligt.
Behandlingsdagbogen bidrager til
at øge patientens bevidsthed om de

udfordringer og problemer, der bliver
udløst af muskeloveraktivitet, fx
funktionstab og ændringer i forhold til
symptomer og smerter, forklarer Bo
Biering-Sørensen og fortsætter:
- En øget bevidsthed kan hjælpe
patienten til at evaluere behandlingen
bedre.
Klinikken forventer, at indførelsen af
behandlingsdagbogen vil bidrage til
bedre og mere relevante behandlingsmål for den enkelte patient samt
føre til et tættere samarbejde mellem
patient og terapeut.
Dagbogen er også implementeret i
behandlingen på Klinik for Rygmarvs
skader, og internationalt er der stor
efterspørgsel på dagbogen, som
allerede er oversat til engelsk, norsk
og svensk. Og nye projekter venter.
- Sammen med overlæge Karen
Schreiber fra Spasticitetsteamet er vi
i gang med at udarbejde en dagbog
for baklofenpumpe behandling med
samme hovedprincipper: At sætte
mål og evaluere, om disse opnås. Og
ikke mindst - at den skal være nem
at bruge!

Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet!

Studie om behandlingsdagbog
Med publicering af behandlingsdagbogen
har Spasticitetsklinikken i oktober sidste år
søsat et videnskabeligt studie om effekt af
implementering af behandlingsdagbog ved
botulinum toxin behandling. Studiet skal
inkludere over 100 ambulante mænd og kvinder med stabil vedligeholdelsesbehandling
med botulinum toxin injektioner, deriblandt
mennesker med rygmarvsskade. Studiet er et
randomiseret, kontrolleret, cross-over studie.
Der randomiseres til i første periode at starte
med eller uden brug af behandlingsdagbog
og tilsvarende i anden periode at fortsætte
uden eller med behandlingsdagbog. Formålet
er at kunne dokumentere, at implementering
af behandlingsdagbog som redskab optimerer den samlede behandling ved botulinum toxin injektioner. Studiet skal desuden
afklare, hvorvidt patienterne finder behandlingsdagbogen nyttig og værd at bruge tid
på, og om det er nemmere kommunikativt
for patient og terapeut at evaluere behandling og eventuelt sætte nye mål. Ikke mindst
vil studiet forhåbentlig vise, at anvendelse af
behandlingsdagbog bidrager til at øge den
enkeltes livskvalitet.
Studiet forventes afsluttet i oktober 2019.

ER DU KOMMET TIL SKADE?
SKAFFER VI ERSTATNING!

WAYUP

Hos os får du:
• Landets mest erfarne erstatningsadvokater
• Ingen erstatning = Ingen regning

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk

Kontakt os for en uforpligtende snak!

v/ Niels Horsbøl
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erstatningsadvokater.dk

Store Torv 16 • 8000 Aarhus C
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Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Afsked og nye ansættelser
Ergoterapeut Lene Laier har valgt at gå på pension og stoppede den 1. februar. Lene har været ansat på VCR siden
januar 1988 og nåede at fejre 30 års ansættelse. Både
patienter og personale vil savne Lene. Vi takker for en stor
indsats gennem årene og ønsker Lene alt mulig godt i sin
pensionisttilværelse.
Den 1. februar stoppede Annie Shultz efter otte år som
afdelingssygeplejerske for VCR. Hun vil nu prøve kræfter
som underviser på Social- og sundhedsskolen, SOSUThisted, Skive, Viborg. I hendes stilling er sygeplejerske Jette
Laugesen ansat pr. 1. februar. Jette har siden 2012 fungeret
som souschef for plejen på VCR.

Åbningsreception
Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi på VCR
afholdt åbningsreception den 24. januar. Centeret har været
en realitet siden dets start i oktober sidste år, hvilket blev markeret i januar. Centeret tager udgangspunkt i borgernes behov
og er blevet til i et samarbejde med VCR, Hospitalsenhed
Midt, Viborg Kommune, Viborg Erhvervsråd og Center for
Industri. Mange af VCRs tidligere patienter har deltaget i to
workshops, der har været med til at idé-generere startfasen
til centeret. Didde Sangilds er den daglige leder og er indtil
nu eneste medarbejder. Lasse Thulstrup, overfysioterapeut
fra VCR, sidder med i såvel arbejdsgruppen og styregrup-

Ny klinikchef
Den 1. marts tiltrådte Henrik
Sångren stillingen som ny klinikchef på Vestdansk Center
for Rygmarvsskade (VCR).
Henrik Sångren er 51 år og
speciallæge i almen medicin. Han kommer fra en stilling som overlæge ved Klinisk
Socialmedicin og Rehabilitering
på Hospitalsenheden Vest og
medbringer en bred klinisk
erfaring fra flere lægefaglige
specialer.
Henrik Sångren blev ph.d. fra
Københavns Universitet i 2011 med afhandlingen ”Patients’
Obligation Embodiment Motives and Self in Hypertension - a
qualitative study from General Practice”. Hans forskningsinter
esse omfatter også VCR’s forskning i de kliniske problemstillinger ved rygmarvsskade.
Henrik Sångrens motivation for at søge stillingen som klinikchef
for VCR findes i en tidligere ansættelse som afdelingslæge på
VCR. Han fremhæver det tværfaglige kliniske samarbejde, tilgangen til patienterne og det høje faglige niveau på VCR som
en særlig positiv oplevelse og inspirationskilde i arbejdet med
patienter, der ofte er somatisk komplekse og psykisk sårbare.
Den viden og de erfaringer, han fik på VCR, blandt andet inden
for neurorehabilitering og funktionsevnebegreber, har han gjort
brug af lige siden i sit socialmedicinske virke.
Som klinikchef for den højtspecialiserede, jysk-fynske landsdelsfunktion for rehabilitering af patienter med rygmarvsskade
bliver Henrik Sångren sidestillet med VCR’s forskningsansvarlige overlæge, Helge Kasch. Organisatorisk er VCR en del af
Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.
BB

Ph.d. projekt om effekt af MS

Didde Sangilds, der er den daglige leder af centeret, holdt
tale ved åbningsreceptionen
pen bag centeret. I styregruppen sidder desuden Ulla Veng,
oversygeplejerske fra Neurologisk Afdeling og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Der er selvfølgelig også repræsentation fra de tre andre instanser. Tanken er, at centeret
pr. 1. oktober i år skal flytte ind i et nyt byggeri i Banebyen
i Viborg. Det placeres sammen med Mercantec, et teknisk
gymnasium og Center for Industri. Der vil være værkstedsfaciliteter til rådighed samt avancerede 3D printere, så det er
muligt at lave prototyper ud fra skitser. Vi forventer os meget
af centeret i fremtiden og håber, at det kan blive til gavn for
både mennesker med rygmarvsskade og andre grupper med
funktionsnedsættelse.
Personalet
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Forsknings- og udviklingsenheden på VCR bliver fra den 1.
april en ph.d. studerende rigere, idet idrætsfysiolog Søren
Krogh Jensen starter på enheden.
Søren har en stor interesse for det menneskelige bevægeapparat, og i hans projekt vil han afprøve forskellige metoder, der potentielt kan øge effekten af genoptræning efter en
rygmarvsskade.
Hovedprojektet kommer til at omhandle brugen af magnetisk
stimulation (MS) af hjernens bevægecentre i kombination med
genoptræning. Her vil han undersøge effekten af MS med
hensyn til at optimere/klargøre nervesystemet til at kunne
klare mere intensiv styrketræning af længere varighed. Man
håber således, at det nye træningsprincip vil føre til øget
funktionsniveau efter træningsperioden.
Det er planlagt, at 30 patienter med rygmarvsskade skal indgå
i en lodtrækningsundersøgelse, hvoraf 15 vil modtage aktiv
MS og 15 andre vil modtage imiteret/falsk MS.
Projektet starter medio 2018. Nærmere information kan fås
ved kontakt til: sokrje@rm.dk

Grønt lys til pacemakerprojekt
Lægerne på Vestdansk Center for Rygmarvsskade er nu klar til at gå videre med
pacemakerprojektet, der måske kan revolutionere behandlingen af mennesker
med en rygmarvsskade.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Brian Amtoft

L

ægemiddelstyrelsen og
Videnskabsetisk Komité har
givet lægerne på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade
grønt lys til at påbegynde et forskningsprojekt med indoperation af pacemaker
og elektroder til rygmarvsskadede.
- Vi har nu metoden på plads og skal
påbegynde en videnskabelig lodtrækningsundersøgelse, fortæller forskningsleder på VCR, Helge Kasch.
I alt 10 forsøgsdeltagere skal opereres
i foråret 2018. De får alle indopereret
elektroder i bækkenet på samme måde,
som bl.a. Sofie Mikkelsen fra Aarhus fik
i april sidste år (omtalt i RYK! magasin
nr. 2.2017).
Inden da skal der gennemføres screening og undersøgelser af forsøgsdeltagere som led i forskningsprojektet.
- Så allerede nu er der en tæt trafik til
og fra forskningskontoret og forskningslaboratoriet, forklarer Helge Kasch, der
sammen med neurolog og ph.d. studerende Søren Bruno Elmgreen skal følge
forsøgsdeltagerne.

Mod på forskning
Det er de foreløbige resultater fra pacemakeroperationerne, der blev foretaget
på Sofie Mikkelsen og tre øvrige patienter i april sidste år, der har givet lægerne
mod på at fortsætte projektet og udvide
forskningsgruppen.
- Resultaterne af forsøget er så gode,
at det er vores håb, at den elektriske
stimulering på sigt vil skabe alternative
veje mellem nerver og muskler under og
over rygmarvsskaden, og at patienten
vil være i stand til at genvinde en del
af muskelkontrollen i benene, fortæller
Helge Kasch og bemærker, at der ikke
har været følgegener som hudhelingsproblematikker, hævelse eller sårdannelse efter forsøgsoperationerne på
Sofie og de øvrige.

Der var stor bevågenhed i foråret sidste
år, både blandt medier og forskere fra
hele verden, da de fire første rygmarvsskadede i verden fik indopereret elektroder i bækkenet.

- Det tyder på, at stimulation som sådan
har en effekt til at kunne forebygge
andre følger.

Første af sin art
Pacemakerprojektet på VCR er det
første af sin art i verden, og der har
derfor fra start været stor, international
bevågenhed omkring projektet, også
kaldet LION Pacemaker operation. Fra
forskningsgruppen vurderes det, at op
mod 70 procent af de 3.500 danskere,
der lever med en rygmarvsskade, vil
kunne have gavn af behandlingen med
elektrisk stimulering.
- Vi glæder os til at komme i gang, slutter Helge Kasch.

Daglig træning med elektroder
Siden 26-årige Sofie Mikkelsen fra
Aarhus fik indopereret elektroder i bækkenet i foråret sidste år, har hun trænet dagligt hjemme med den elektriske
stimulation.
- Jeg træner ca. en times tid, fortæller
Sofie, der siden operationen tydeligt har
kunnet mærke og se en forandring på
sine ben.
Den daglige træning har givet hende
både muskelstyrke og -fyld i begge ben.
- Jeg er slet ikke i tvivl om, at den elektriske stimulering gør en forskel. Men
om den kan få mig op at gå igen, vil jeg
være mere forsigtig med at håbe, fortæller Sofie, der blev rygmarvsskadet i en
trafikulykke i december 2015.
- Men jeg synes, det er fedt at bruge
mine ben, og min træning har givet mig
mere selvtillid, slutter Sofie.
Sofie bliver fulgt både på Neurofysio
logisk Afdeling på Aarhus Universi og på
Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
BB
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Klinik for Rygmarvsskader
Beslutningsstøtteværktøjer
Projektet beslutningsstøtteværktøjer (BSV) er inde i den
afsluttende del af projektet. Vi har i et projekt, støttet af
Sundhedsstyrelsen, udviklet og implementeret beslutningsstøtteværktøjer. Formålet er at inddrage patienter og pårørende i beslutninger under deres rehabiliteringsforløb. Da
beslutningsstøtte nu er blevet en del af patient- og pårørendeinddragelsen, blev det fejret i slutningen af februar, når projektgruppen har inviteret til happening i klinikken i forbindelse
med afslutningen af projektet. Vi forventer, at dette projekt
har skabt læring og fokus på nye veje i forhold til, hvordan vi
arbejder med patientinvolvering.

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

Vi leverer over hele landet!

Mentorkontakt
Mentorkontakt Cathrine Gulberg, som også har deltaget i
projektgruppen for beslutningsværktøjer, har fået forlænget
sin ansættelse i nogle timer om ugen i hele 2018.

Tværfaglig ambulatorie
Det tværfaglige ambulatorie i Glostrup er nu godt i gang, efter
at vi i sidste halvår af 2017 har haft fokus på, hvordan vi kan
sikre en god kvalitet og et tværfagligt ambulatorie, hvor vi
sikrer god udnyttelse af ressourcerne. Ambulatoriet har læger
og sygeplejerske til stede tirsdag til fredag og fysioterapeut i
ugedagene tirsdag og torsdag. Mange af patienterne får således mulighed for en tværfaglig undersøgelse og behandling.
Sygeplejersken har telefontid tirsdag til fredag kl. 10.3011.30. Det er vores indtryk, at vores patienter har taget godt
imod dette øgede tilbud.

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

Arrangementer og aktiviteter
Hornbækgruppen har traditionen tro afholdt juleindkøb og
julefest – i år beriget af indlagt patient og hans band, der
spillede op til dans. Der har i ergoterapien været malerforløb
over flere uger med mundmaler Ann Lund.
Personalet

Deltag i urinvejsundersøgelse
Via Klinik for Rygmarvsskader efterlyser MedStar National
Rehabilitation Hospital i Washington, USA danske deltagere med
en rygmarvsskade, der enten anvender fast kateter eller intet
kateter, og som vil deltage i en urinvejsundersøgelse. Formålet
med undersøgelsen er at vurdere behovet for et redskab, der
fremadrettet kan anvendes af personer med rygmarvsskade til
selv-vurdering af symptomer i relation til urinvejsbetændelse.
Vil man deltage, skal man gå ind på ryk.dk, hvor man finder et
spørgeskema, dels for personer, der anvender fast kateter (både
gennem urinrør og som topkateter), dels for personer, der ikke
anvender kateter. Undersøgelsen retter sig ikke til rygmarvsskadede, der anvender ren intermitterende kateterisation (RIK).
Find mere info på ryk.dk, hvor der også ligger en oversættelse
af nogle af ordene i spørgsmålene.
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Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk

Generalforsamling
Indkaldelse til

Handicare e
r
vært ved RY
Ks
generalfors
amling
2018

RYK indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling. Dagen byder også på indlæg om cannabis
og musikalsk underholdning. Handicare i Herning er vært og danner ramme om dagen.

L

ørdag den 2. juni afholder RYK
ordinær generalforsamling, og
Handicare i Herning lægger hus til
generalforsamlingen og dagens øvrige
program.

Oplæg om medicinsk cannabis

generalforsamlingen, skal i skriftlig form
være RYK i hænde senest den 5. maj.
Endelig dagsorden, skriftlig beretning,
revideret regnskab og indkomne forslag
offentliggøres på ryk.dk senest den 19.
maj.

Dagen indledes med oplæg om regeringens igangværende forsøg med medicinsk cannabis.
- RYK har inviteret folketingsmedlem
Liselott Blixt (DF), og i skrivende stund
afventer vi bekræftelse fra relevante
aktører, herunder også rygmarvsskadede med egne erfaringer, der vil
komme og bidrage med viden.
- Det er vores håb, at forsamlingen vil
være med til at sætte kolorit på emnet,
så vi alle kan blive klogere, fortæller
Helle Schmidt, formand for RYK.

Beværtning og underholdning

Generalforsamling

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Som medlem af RYK er den årlige
generalforsamling en mulighed for at få
indflydelse på den politiske prioritering,
hvilke områder, der skal fokuseres på,
arrangementer, mv.
- Generalforsamlingen giver mulighed
for at udveksle synspunkter og debattere, så vi i fællesskab får taget de
rigtige beslutninger for RYK, fortæller
Helle Schmidt.
Forslag, som ønskes behandlet på

Handicare vil i løbet af dagen informere
om og præsentere deres produkter, og
som vært for dagen byder de på lidt
godt ved ankomst, kaffe og kage samt
middag efter generalforsamlingen.
Efter middagen står reggae-bandet,
Jam-I-Can med Thomas Borghus i spidsen, for den musikalske underholdning.
- Vi håber at se rigtig mange af vores
medlemmer til en både faglig og festlig
dag, slutter Helle Schmidt.

Kom og
hør om fors
øg
med medic
insk
cannabis

FORELØBIG DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent

3.

Beretning

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af stemmetællere
Forelæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag

Valg af formand og to

bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter

Valg af to revisorer og suppleant
Fremtidigt arbejde

10. Eventuelt
Se endelig dagsorden på ryk.dk senest
14 dage før generalforsamlingen.

Bandet
Jam-I-Can
ae
spiller regg
gen
efter midda

Praktisk information
Generalforsamlingen finder sted den 2. juni kl. 12.00 hos Handicare, Baggeskærvej 48, 7400 Herning. Mere info om program,
tilmelding, kørselsgodtgørelse, adresse, mv. finder man i indbydelsen, der er vedlagt dette RYK! magasin samt på ryk.dk.
Bemærk: Det er nødvendigt at tilmelde sig, hvis man ønsker frokost og/eller middag. Tilmelding på ryk.dk eller til Keld Jensen på
tlf. 2218 0627. Tilmeldingsfrist: 22. maj. Bemærk at der ikke bliver udsendt endelig dagsorden pr. post i år jvf. vedtægtsændring.

Ny sponsor til RYK
RYK har indgået en to-årig sponsoraftale med firmaet Focus on Care pr. 1. januar 2018. Focus on Care er - under mottoet “men
hjemme bedst” - en landsdækkende sygeplejevirksomhed og leverandør af hjemmepleje og Borgerstyret Personlig Assistance
(BPA). Sponsoratet giver RYK mulighed for at være sundheds- og socialpolitisk aktiv, idet midlerne bl.a. skal dække kørselsudgifter til tillidsfolk. Også arrangementer og andre tiltag vil blive en del af samarbejdet med Focus on Care til glæde for RYKs
medlemmer. I RYK! magasin nr. 2 bringer vi en præsentation af Focus on Care.
RYK! 1 · 2018
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At ældes med RM
Svensk afhandling:

Viden om det at blive ældre med en langvarig
rygmarvsskade er begrænset, på trods af et
øget fokus på aldring med rygmarvsskade
i forskning og klinisk praksis. En ny, svensk
afhandling giver ny og positiv viden om
livssituationen blandt ældre mennesker i
Sverige med en langvarig rygmarvsskade, som
kan bidrage til en øget forståelse og bedre
opfølgning.

K

an man leve et langt og godt liv med en rygmarvsskade? Ja, det viser resultaterne af en afhandling
ved Lunds Universitet.
Som resultat af fremskridt inden for sundhed og
rehabilitering har mange rygmarvsskadede kunnet leve med
deres skader i flere årtier. Og på trods af en langvarig, neurologisk skade udviser deltagerne i den svenske undersøgelse
en relativt høj grad af fysisk selvstændighed, lav forekomst af
risiko for depression, en stærk følelse af sammenhæng i livet
og at de er generelt tilfredse med deres liv.

Ved 50 begynder kroppen at ældes

”Vad kommer min skada att innebära för mig på
ålderns höst? Det är först nu, när jag fått gråa
hår, som jag börjat fundera på detta. Jag är fullt
medveten om att det inte blir lika lätt för mig att
åldras, med min funktionsnedsättning.”
Citat fra afhandlingen

Det er rehabiliteringslægen Sophie Jörgensen, der til daglig
arbejder på Skåne University Hospital, der i september disputerede på Lund Universitet med afhandlingen ”Older adults
with long-term spinal cord injury”, som belyser livssituationen blandt ældre mennesker, der har levet længe med en
rygmarvsskade.
- ’Ældre’ betyder i dette tilfælde over 50 år, hvilket mange nok
ikke anser for at være nogen højere alder. Men når man runder
50, begynder kroppen at ældes, og som rygmarvsskadet, hvor
den fysiske mobilitet er mere eller mere begrænset, vil man
blive ekstra påmindet med slid i led, overvægt og hjerte-/karsygdomme, fortæller Sophie Jörgensen til Hälsovetenskaper,
Lund Universitet.

Fokus på fem livsbetingelser
Studiet fokuserer på fem områder: skaderelaterede følgetilstande, selvstændighed i hverdagen, depressive symptomer,
fysisk aktivitet og livstilfredsstillelse.
I undersøgelsen indgår 123 mænd og kvinder fra Sydsverige
med en mangeårig rygmarvsskade. Deres gennemsnitsalder
er 63 år, og de har i gennemsnit været rygmarvsskadet i 24 år.
Gruppen er heterogen med stor variation i både neurologisk
skade, omfanget af behov for hjælp og brug af hjælpemidler.
Således varierer skadesgraden fra C1 til L5, hvoraf 62% har en
traumatisk skade og 31% har en komplet skade.

Overraskende
Undersøgelsen konkluderer, at graden af skade og spasticitet
hos den enkelte er vigtig for evnen til at udføre dagligdags
aktiviteter uanset alder. Tarm- og blærerelaterede problemer
og spasticitet er mindre hyppigt forekommende end konkluderet i tidligere, internationale studier af folk med rygmarvsskader og associeres ikke med depressive symptomer, deltagelse
i fysiske fritidsaktiviteter eller tilfredshed med livet.
Undersøgelsen viser også, at smerter, både nociceptive og
neuropatiske, er almindeligt forekommende, men ikke associeret med fysisk selvstændighed, deltagelse i fysiske aktiviteter i
fritiden eller tilfredshed med livet.
Deltagelsen i fysiske fritidsaktiviteter var i øvrigt lav. Her er det
brugen af elektriske hjælpemidler, der viste den største sam-
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menhæng med mindre deltagelse i fysiske fritidsaktiviteter.

Positivt resultat
Det overordnede mål med denne afhandling var at beskrive og
forstå livssituationen hos ældre med langvarige rygmarvsskader i Sydsverige med primært fokus på den sekundære sundhedstilstand, aktivitetsbegrænsninger, depressive symptomer,
deltagelse i fysiske fritidsaktiviteter og tilfredshed med livet.
De identificerede, forklarende faktorer for depressive symptomer understøtter påstanden om, at psykologiske ressourcer, smerte og fysisk aktivitet hænger sammen med mental
sundhed.
Sammenfatningen af resultatet er positivt. Deltagerne
bedømte deres tilfredshed med livet til at ligge lige over midtpunktet mellem tilfreds og utilfreds med livet.
Som største bidrager til en høj grad af tilfredshed med
livet nævnes en livspartner og dernæst at have et job.
Afhandlingen viser også, at en stærkere følelse af sammenhæng i livet var den stærkeste, forklarende faktor for færre
depressive symptomer. Den gennemsnitligt stærke følelse af
sammenhæng i livet indikerede en gunstig tilpasning til livet
med rygmarvsskader.

Forbedringer
Afhandlingen konkluderer, at man kan leve et godt liv langt op
i en høj alder trods en langvarig funktionsnedsættelse. Men
afhandlingen peger også på aspekter, som er vigtige at fokusere på i et opfølgningsprogram rettet mod denne gruppe, og
som kan være et første skridt mod at skabe rehabiliteringsindsatser skræddersyet for ældre mennesker, som har levet
længe med en rygmarvsskade.
Afhandlingen peger på nødvendigheden af tiltag, der forstærker psykologiske ressourcer, giver tilstrækkelig smertebehandling og opfordrer til deltagelse i fysiske fritidsaktiviteter, der
alle kan understøtte det psykiske helbred.
- Øget lydhørhed omkring smerter og depressive symptomer samt opmuntring til fysisk aktivitet vil kunne forbedre situationen yderligere, fortæller Sophie Jörgensen til
Hälsovetenskaper, Lund Universitet.
Sophie Jörgensen håber, at hendes resultater kan bidrage til
en øget forståelse af livssituationen for ældre med langvarig
rygmarvsskade og kan bruges til
forbedret planlægning af rehabilitering
og skabe rutiner for opfølgning.

Totalleverandør
Stomi, urologi, irrigation og diabetesprodukter m.m.
Hos OneMed har vi erfarne konsulenter/
sygeplejersker, der kan rådgive dig i
anvendelse og valg af produkter.
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Når senioralderen truer
Hvad ønsker eller frygter vi mest, når vi tænker på vores fremtid som seniorer med en
rygmarvsskade? Det vil vi gerne have jeres bud på. Derfor opfordrer RYK jer til at bidrage
med jeres tanker og overvejelser om livet som senior i Danmark med en rygmarvsskade.

Tekst: Stig Langvad • Foto: Tina Egeholm

til og erfaring med vores behov som
følge af vores rygmarvsskade. Vi har
ingen forventning om, at flertallet af de
ansatte inden for den kommunale hjemmehjælp, eller for den sags skyld på det
lokale plejehjem, har det fornødne kendskab til følgerne af en rygmarvsskade og
deraf følgende behov for en specialiseret indsats og opmærksomhed.

Stig Langvad opfordrer RYKs medlemmer til at bidrage med tanker og overvejelser om livet som senior med en
rygmarvsskade.

V

i er mange med en rygmarvsskade, der ikke nødvendigvis ser
senior– og ældretilværelsen i det
mest positive skær. Det er paradoksalt,
at vi, der har oplevet en tid, hvor vi i stadig stigende grad har kunnet bestemme
over vores eget liv, skal se frem til et
liv med tiltagende begrænsninger, og,
måske allervigtigst, mangel på faglighed
i den støtte, som vi har behov for som
følge af mange års slid på kroppen.
Vi er ikke trygge ved, at vi måske skal
se frem til et liv, hvor vi bliver yderst
begrænset i vores handlerum som følge
af almindelig alderdom, færre ressourcer, senskader, dårligere økonomi og
ikke mindst ensomhed som følge af tab
af sociale familie– og fællesskaber.
Vi er i særdeleshed ikke trygge i forhold
til troen på, at vi vil få fagligt kvalificeret
støtte og hjælp i dagligdagen. Hjælp og
støtte, der har et tilstrækkeligt kendskab
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Vi er særligt optaget af, hvad der vil
ske, hvis vi skulle være uheldige og få
siddesår eller andre alvorlige komplikationer som følge af et langt liv med
en rygmarvsskade. Hvilken behandling
og pleje vil vi kunne se frem til, hvis vi
er på plejehjem eller anden form for
institution?
Mange frygter derfor med rette udsigten
til at komme på plejehjem, hvor også
det sociale liv frygtes begrænset.
Vi er derfor nogle stykker, der er
begyndt at tænke konstruktivt over,
hvordan vi gerne vil leve, når vi bliver
seniorer (+ 50-60 år). Skal det være
på plejehjem, en beskyttet bolig, hos

“Hvad ønsker eller frygter vi
mest, når vi tænker på vores
fremtid som seniorer med en
rygmarvsskade?”
familien eller måske i et fællesskab med
andre? Og skal det være en bolig i et
centralt bymiljø, eller skal det være på
landet eller i en landsby? Og, hvis det
skal være i fællesskaber, skal det så
være med andre med en rygmarvsskade
og/eller sammen med andre uden et
handicap?
Vi stiller os selv mange spørgsmål, men

“Skal der være særlige tilbud
om muligheder og støtte, når
vi bliver seniorer?
vi har endnu ikke fundet frem til tilfredsstillende svar. Vi har derfor besluttet at
spørge RYKs medlemmer, hvilke ønsker
I har for jeres seniorliv, og hvordan I
gerne vil leve jeres ”alderdom”?
Skal der være særlige tilbud om muligheder og støtte, når vi bliver seniorer?
Og hvis der skal, hvad er det så for særlige behov, der skal imødekommes?
Kan, skal og vil vi bo individuelt, eller
vil vi hellere bo sammen med andre, og
i givet fald med hvem, på hvilke vilkår,
inden for hvilke fysiske rammer og
med hvilke faciliteter til fx træning og
behandling?
Kan vi drage nytte af tidens tendens til
at deles om anskaffelse af biler, hjælpemidler, hjælpere, sommerhus, arrangement af ferierejser og fælles spisning?
Har vi nogle ønsker, der vil forudsætte
lovændringer? Kan vi nøjes med naboernes hjælp til mange af dagens behov?
Hvad ønsker eller frygter vi mest, når vi
tænker på vores fremtid som seniorer
med en rygmarvsskade? Det vil vi gerne
have jeres bud på. Derfor opfordrer vi
jer til at bidrage med jeres tanker og
overvejelser om livet som senior med en
rygmarvsskade i Danmark.
Skriv til redaktionen på redaktion@ryk.
dk. Redaktionen modtager også gerne
input og forslag til RYK arrangementer
og artikler med fokus på emnet.

Arrangementer:

Illustration: Colourbox

Fokus på ny servicelov

- hvad betyder ændringerne for dig?

I lighed med sidste år afholder RYK en række arrangementer landet over med Coloplast Danmark
som vært. Fokus er revisionen af serviceloven, der trådte i kraft den 1. januar.

I

samarbejde med Coloplast Danmark
afholder RYK fem arrangementer
rundt omkring i landet i 2018, hvor
vi retter fokus på den ny servicelov,
der trådte i kraft den 1. januar 2018. Det
er gratis at deltage for medlemmer af
RYK, og programmet byder også på et
lettere traktement og underholdning.

ring, behovsbeskrivelse, faglighed og
retssikkerhed.

Hvad indebærer den nye revision af
serviceloven? Til at svare på det har vi
inviteret Jeppe Kerckhoffs, der er afdelingschef i Dansk Handicap Forbund.
Aftenen gør os ikke til eksperter i serviceloven, men Jeppe vil give os et kort
og enkelt overblik over ændringerne, og
hvad vi skal være opmærksomme på.
- Revisionen har været positiv på
den måde, at de grundlæggende forringelser, som der oprindeligt var lagt
op til, er erstattet af en række mindre
regelforenklinger, hvoraf nogle kan give
anledning til uklarhed og bekymring, fortæller Jeppe Kerckhoffs og fortsætter:
- Det store spørgsmål for mange er så –
hvad betyder det for mig?

Desuden venter der deltagerne trylleri
ved Peter Jakobsen, der underholder
med komik, mindmagic og fantastiske
tricks. Moderne trylleri, når det er bedst.
I Silkeborg får vi besøg af tryllekunstner
Simon Olesen, der byder på show med
magi og tankelæsning.

Sammen med Jeppe vil vi kigge på
nogle af de nye regler for merudgifter,
BPA-ordning, støtte til bil og hjælpemidler, frit valg samt tro og love-erklæring.
Vi får også lejlighed til at drøfte, hvad vi
som borgere i forbindelse med revisionen skal være særlig opmærksomme
på, herunder den individuelle vurde-

Programmet byder også på præsentation af Coloplasts nye servicetiltag
under fritvalgsordningen ved Anne Føns,
der er kundeservicechef i Coloplast
Danmark.

Coloplast Danmark, der er vært ved
arrangementerne, byder på et lettere
traktement og kage/kaffe.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen,
hvornår det afholdes i din region:
Odense: torsdag den 15. marts
Silkeborg: torsdag den 19. april
Sønderborg: torsdag den 24. maj
Aalborg: torsdag den 21. juni
Tåstrup: torsdag den 20. september
Alle medlemmer modtager indbydelse
med posten med program og information om tilmelding til arrangement i ens
region. Hold øje med posten. Find også
info på ryk.dk

Royal Run løb
Kom og vær med i Royal Run den 21. maj, hvor Kronprinsens 50 års fødselsdag fejres. Det er samtidig en god lejlighed for RYKs
medlemmer til at lave noget sammen og markere, at vi også er en naturlig del af folkelige motionsarrangementer. Vi håber derfor,
at du vil være med og gøre det til en spændende begivenhed med hyggeligt samvær. Løbene bliver afholdt i Aalborg, Aarhus,
Esbjerg, Odense og København, og der er to distancer på henholdsvis ”One Mile” (1,6 km) og 10 km. Det koster 265 kr. for 10
km distancen og 90 kr. for ”One Mile” distancen. Beløbet indbetales ved tilmelding på royalrun.dk, hvor du også finder mere
information. Angiv gerne ved tilmeldingen ”Foreningen RYK” som klub. Læs mere om RYKs deltagelse på RYKs Facebook side,
hvor vi løbende lægger ”RYK-information” op. Bl.a. håber vi, at vi kan skaffe RYK-T-shirts og forplejning.
Jan Friis Jørgensen og Kenneth Ørbæk
RYK! 1 · 2018
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Kort Nyt
Barometer over ligestilling

Dækning af driftsudgifter til bil

Institut for Menneskerettigheder har lanceret en ny hjemmeside, handicapbarometer.dk med overblik over status på
ligestillingen af mennesker med handicap i Danmark – eller
manglen på samme. 31% af danskerne rapporterer selv at
have et fysisk eller psykisk handicap, eller et længerevarende
helbredsproblem. På stort set alle parametre klarer denne
gruppe sig dårligere end resten af befolkningen. Det viser tal
for både 2012 og 2016. Handicapbarometeret er instituttets
løbende status på, hvordan det går med at opfylde rettighederne for personer med handicap. Barometeret dækker ti af
de vigtigste samfundsområder, herunder bl.a. tilgængelighed
og mobilitet, uddannelse, sundhed og politisk deltagelse.
Datagrundlaget for Handicapbarometeret er primært baseret
på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds
(VIVE) survey af levevilkår for mennesker med handicap
i Danmark (også kaldet SHILD). Siden 2012 bliver disse
surveys foretaget hvert fjerde år og har hver gang svar fra
mindst 20.000 tilfældigt udvalgte borgere mellem 16-64 år.
For yderligere detaljer om datagrundlag, definitioner og
metode, se VIVEs rapport ”Personer med Handicap.
Hverdagsliv og levevilkår 2016” fra november 2017.
BB

Der er mulighed for at få merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil efter servicelovens § 41 (børn) og samme lovs § 100
(voksne) i visse situationer, fx hvis borgeren kun har bil, fordi borgeren har et handicap. Det oplyser DUKH i Praksisnyt nr. 77. Det er et
område, hvor DUKH ofte får spørgsmål fra borgere, og i dette nummer af praksisnyt gennemgår DUKH reglerne med udgangspunkt i
principafgørelse 70-17. Fokus er alene på hjælp til driftsudgifter til
bil (fx bilreparation) og således ikke på den generelle mulighed for
at få hjælp til befordring efter servicelovens § 41/§ 100, der som
oftest ydes efter statens regler for godtgørelse for brug af egen bil
efter laveste kilometertakst. Som det fremgår af praksisnyt, kan det
være en kompliceret sag at beregne de konkrete driftsudgifter. Det
har kommunen dog pligt til, oplyser DUKH, så det for borgeren står
klart, hvordan beregningen af driftsudgifter er foretaget.
Læs mere på dukh.dk
BB

Pris for design af hjælpemidler
En trappe, der kan forvandles til kørestolslift og en batteridreven løftestol, som kan hjælpe en person op fra gulvet
til stående stilling på få minutter. Det er eksempler på innovative, velfærdsteknologiske produkter fra den nordjyske
virksomhed Liftup A/S, som i januar modtog DI’s Initiativpris,
som er en skulptur af Thorbjørn Bechmann. Prisen blev
overrakt af H.K.H. Prins Joachim ved Dansk Industris konference for små og mellemstore virksomheder i Kolding.
Virksomheden i Støvring, der blev stiftet i 2003, får prisen for
at sætte æstetik, design og sikkerhed i højsædet – og det var
netop også ideen til Liftup’s start, da arkitekter efterspurgte
hjælpemidler til kørestolsbrugere, som ikke skæmmede den
eksisterende arkitektur. Prisen er også en belønning for at
gå nye veje med funktionalitet og design, som virksomheden i dag sælger over hele verden. Liftup samarbejder med
opfindere nationalt og internationalt, og mere end 70 pct. af
omsætningen går til eksport.
BB

RYK på Health & Rehab Scandinavia
Messen Health & Rehab Scandinavia finder sted i Bella
Center i København i dagene 15. - 17. maj 2018, hvor en lang
række firmaer præsenterer deres produkter. RYK vil være at
finde ved Aktivitetszonen i forhallen, hvor vi sammen med
Handicapidrættens Videnscenter og Move It præsenterer en
række aktiviteter, bl.a. kørestolsbasket og -rugby, håndcykling, kørestolsdans, el-hockey, eksoskelet og servicehunde.
Find mere info om messen på health-rehab.dk
BBBB
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Ny forstander på Egmont Højskolen
Når Egmont Højskolens forstander, Ole
Lauth går på pension den 1. oktober,
er det den 43-årige Søren Møllgaard
Kristensen, der overtager forstanderboligen. Søren Møllgaard Kristensen rykker
kun ganske få kilometer, da han i dag er
forstander på Eriksminde Efterskole ved
Odder.
- Vi får en erfaren og kompetent leder
kommende fra den frie skoleverden, som
også Højskolerne er en del af, siger bestyrelsesformand Sonja
Mikkelsen.
Også den snart afgåede forstander Ole Lauth er glad for valget:
- Med Søren får skolen et højskolemenneske, rundet af de frie
skolers grundtanker om livsoplysning og folkelig oplysning. Søren
er et varmt og tænksomt menneske, som kan få mennesker på en
skole til at fungere sammen.
Søren Møllgaard Kristensen er uddannet lærer fra Aarhus Dagog Aftenseminarium. Han har været forstander for Eriksminde
Efterskole i fire år. Som forstander for Egmont Højskolen overtager
Søren Møllgaard Kristensen samtidig den ulønnede stilling som
direktør for Hou Søsportscenter.
BB

Camp Spinal for unge med rygmarvsskade
Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer, i samarbejde
med Landsforeningen for Ryggmargsskadde og andre spinalcentre
i Norge og Norden, en aktivitetslejr for unge mennesker med rygmarvsskade den 22.-28. juni på Olympiatoppen i Oslo. Målet er at
give inspiration og vejledning til at se muligheder fremfor begrænsninger. Instruktørerne har selv en rygmarvsskade. Deltagelse er
gratis. Tilmeldingsfrist den 1. april 2018.
Kontakt Marianne Holth Dybwad: marianne.dybwad@sunnaasstiftelsen.no
BB

Regeringen vil skabe jobs til flere med handicap

Alle til idræt

Et arbejdsmarked med plads til alle. Det var et samlet ønske
ved den store beskæftigelseskonference i København, som DH
afholdt sammen med socialminister Mai Mercado og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i januar. Og blandt de
næsten 250 deltagere, der talte aktører inden for området handicap og beskæftigelse, var der en fælles tro på, at det kan
lykkes. Beskæftigelsesministeren lovede løsninger, der skal
sikre beskæftigelse til flere mennesker med handicap, og inden
sommer vil regeringen komme med et handicappolitisk udspil.
Hos DH ser man frem til at bidrage til udspillet og det forestående arbejde, så mennesker med handicap i langt højere grad
kan blive en del af arbejdsmarkedet. Konferencens deltagere
bidrog med mere end 80 konkrete forslag, som kommer til at
indgå i regeringens videre arbejde med udspillet.
BB

Handicapidrættens
Videnscenter har udgivet
bogen Alle til idræt, som
er en vejledning til lærere,
pædagoger og andre,
og som giver svar på,
hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen. Bogen indeholder
konkrete aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse. Desuden
indeholder den teoretisk baggrundsviden, som kan inspirere
til at udfolde den inkluderende tænkning, så den kan bidrage
positivt til skolens kultur. Bogen tager afsæt i Folkeskolens
Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagformålet og præsenterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning fra
planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af
aktiviteterne. Bogen koster 250 kr. plus porto. Bogen bestilles
på handivid.dk
BB

Ny kampagne på sundhed.dk
Sundhed.dk skød i januar en ny stor kampagne i luften, der skal
gøre danskerne klogere på deres sundhed. På sundhed.dk kan
man både finde egne sundhedsdata, som for eksempel journal
fra sygehuset og svar på blodprøver og scanninger, få viden om
sundhed og sygdom og få det offentlige sundhedsvæsens svar.
Med 1,7 millioner månedlige brugere er sundhed.dk et populært site, men med kendskabskampagnen ønsker de at nå
helt ud til helt almindelige borgere, som endnu ikke har stiftet
bekendtskab med sundhed.dk. På sundhed.dk kan man finde
information om medicinkort, patienthåndbog, vaccinationsoversigt, søge behandlere og finde sin E-Journal. Det er Ældre- og
Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner, der ejer sitet.
BB

Regler om parkeringsbaner
Nye regler ved årets begyndelse betød, at man risikerede en
parkeringsafgift, hvis bilen ikke holdt sig inden for kantlinjen i
parkeringsbaner. Og da nogle p-baner er brede, ville det betyde
– ikke mindst for bilister i større handicapbiler – at det slet ikke
var muligt at holde lovligt. Det var ikke tilfredsstillende, mente
FDM, der fremsatte ønske om, at der som et supplement til
den nye præcisering af parkeringsreglerne også blev et krav
om, at parkeringsbaner som minimum skal være 2,60 meter
brede, så der er plads til bilerne. Efter FDMs kritik udsendte
Transportministeriet den 12. januar en pressemeddelelse om,
at et politisk flertal med transportministeren i spidsen vil ændre
reglen, så det fremover vil være tilladt at parkere på kantlinjen,
så længe bilens hjul holder sig inden for kantlinjens yderste
kant. Dermed risikerer bilister ikke p-afgift, hvis de parkerer på
kantlinjer i parkeringsbaner. En sejr for den sunde fornuft, skriver FDM. Ministeren har bedt Vejdirektoratet om at forberede
den nødvendige ændring i vejafmærkningsbekendtgørelsen, så
den nye regel kan træde i kraft hurtigst muligt i 2018.
BB/Kilde: fdm.dk

Den gode praksis
Danske Handicaporganisationer har sammen med Kommunernes
Landsforening lavet en ny pjece ”Handicapråd – Den gode praksis” med inspiration og vejledning til de kommunale handicapråd.
Pjecen sætter fokus på en række emner, som er relevante for
handicaprådets arbejde. Og den giver inspiration til at håndtere nogle af de udfordringer, som kan opstå i forbindelse med
handicaprådets arbejde samt konkrete forslag til, hvordan rådet
kan bidrage positivt til kommunale initiativer og beslutninger, der
vedrører borgere med handicap. Pjecen er en revidering af en
tidligere udgave fra 2010, og den er udarbejdet med inddragelse
af medlemmer fra kommunale handicapråd. Du finder pjecen på
handicap.dk
BB

Shelter i Mols Bjerge
Nationalparken i Mols Bjerge tilbyder nu shelter til mennesker i
kørestol. I sensommeren stod et shelter indrettet for mennesker
med begrænset førlighed klar ved Strandkær Strand i parken.
Det er Nationalpark Mols Bjerges ønske, at alle får mulighed for
at overnatte i det fri. Derfor har parken indrettet et shelter med
et udtræksleje samt dertil et kørestolsegnet toilet og en bålplads
med god adgang.
- Vi vil gerne have, at alle vores gæster har muligheder for at
opleve naturen og også at sove i det fri, fortæller parkens formidlingskoordinator Kristian Herget.
Og det er der nu mulighed for til lyden af bølgeskvulp og træernes hvisken. Det renoverede shelter ligger nemlig smukt inde i et
bælte af træer, der kanter Strandkær Strand, som ligger mod syd
i forlængelse af Femmøller Strand. Find info om Nationalparken
Mols Bjerge på nationalparkmolsbjerge.dk
BB
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.. men hjemme bedst!

BPA-ordning

Pleje til voksne med specielle behov
Drop papirbøvlet

Focus on Care har mange specialer

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

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

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

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

• det økonomiske og juridiske vedrørende hjælperne
• udarbejdelse af kontrakter

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

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

Hjemme er der, hvor man ikke er gæst
Når man er i sit eget hjem, frigøres den energi og de kræfter, som ellers blev brugt på
at være ”gæst” på hospitalet, institutionen eller hvad der nu er alternativet.
De trygge rammer betyder, at udbyttet af plejen bliver større.

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

