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Ansøgning om trivselsbil
Ungarn, et EU-land uden rettigheder
Tryk på forebyggelse
Kirurgisk behandling ved tryksår
Livet på stand-by
Film: Mentortilbud
Telemedicin

ryk.dk

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

Sæt aftryk

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

STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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KØRESTOLE OG HJÆLPEMOTORER
FRA BRUGERE TIL BRUGERE
WWW.KOERESTOLSEKSPERTEN.DK

8980 3398 · admin@koerestolseksperten.dk

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag

Danmarks største BPA Bureau
BPA og Ledsageordninger
Vikardækning 24/7
Flere end 2500 aktive hjælpere
Personlig konsulent
Juridisk hjælp og rådgivning
Sundhedsforsikring til dine hjælpere

Kontakt os for et uforpligtende møde:

70 777 333 / info@handicapformidlingen.dk
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Følg med på facebook.com/handicapformidlingen

Kære læser
Et år er gået. Et år, der har budt på mange udfordringer under en coronapandemi, som stadig
påvirker vores dagligdag og de aktiviter som binder os sammen i fællesskaber. Vi må vente tålmodigt lidt endnu.
Llivet går videre på godt og ondt, og følgerne af en
rygmarvsskade er fortsat de samme; også under
Covid-19. Så her i redaktionen har vi ufortrødent
fortsat vores fokus på tryksår, som vi synes, vi ikke
blev færdige med i seneste nummer. Vores arbejde
har heldigvis også sat skub i nogle tiltag. Læs mere
om dem inde i bladet.
Dette nummer lægger ud med en tankevækkende
artikel om Annes lange bilsag, der bød på mange
forhindringer undervejs. Må andre ikke opleve det
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1·2021
Leder: Velkommen til den digitale fremtid
Tips&Tricks
Ansøgning om trivselsbil: Ikke for begyndere
Rådgivning til bilstøtte
Ungarn: Et EU-land uden rettigheder
Familieprojekt: Støtte til livskvalitet
Tryksår: Tryk på forebyggelse
Tryksår: Sårnørden fra Sønderborg
Tryksår: En vigtig brik i tryksårsforebyggelse
Tryksår: Center for Sårheling
Tryksår: Digitale løsninger
Tryksår: Kirurgisk behandling
Tryksår: Forløbet efter operation
Tryksår: Livet på Stand-by
Sår - en sej udfordring
Klage og erstatning
Film: Mentortilbud
Telemedicin: Erfaringer fra Norge
Telefysioterapi
Online psykoterapi
Fleksjob og folkepension
Forskning: Wings for Life
Nyt fra Afdeling for Rygmarvsskader
Nyt fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade
RYK’ter
Sommerkursus: Uge 30
Kort Nyt

Indhold

samme, når næste trivselsbil skal søges.
I Ungarn er der ikke megen støtte at hente hos
regeringen. Mennesker med rygmarvsskade fortæller om et rigidt system, der bl.a. fastholder rygmarvsskadede på plejehjem for ældre.
På Riget følger vi et familieprojekt gennem interview med ægteparret Tommy og Signe, der har
haft nytte af deltagelse i projektet.
Læs også om brug af telemedicin, en ny film om
mentortilbuddet på Afdeling for Rygmarvsskader
og om forskningsprojekter støttet af Wings for Life
Foundation. Du finder også en artikel om RYK og
Egmont Højskolens sommerkursus, Uge 30 og
invitation til temadag om BPA. God fornøjelse!
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 1 · 2021
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Qufora® IrriSedo Klick
- confidence to enjoy life

Fordele ved
rektal irrigation

Tag kontrollen tilbage
Problemer med at komme af med afføring, enten som følge
af inkontinens eller forstoppelse, kan påvirke dit helbred og
din livskvalitet betydeligt.
En effektiv løsning på disse problemer kan være rektal
irrigation - også kaldet transanal irrigation (TAI).

´

Kan forebygge
forstoppelse og
relaterede tarmproblemer

´

Vil ofte reducere tiden,
der anvendes på toilettet
væsentligt

´

Kan mindske risiko for
urinvejsinfektion

´

Kan ofte mindske brugen
af afføringsmidler og
andre laksitiver

Vi har designet Qufora IrriSedo Klick så det bliver simpelt
og ligetil at opnå et godt resultat når du irrigerer. Systemet
er nemt at lære, nemt at samle og nemt at bruge.

Qufora IrriSedo Klick - confidence to enjoy life

Din forhandler:
OneMed A/S
Tlf. 86 109 109
www.onemed.dk

www.qufora.com
Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©12/2020. All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark.
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Velkommen til den digitale fremtid

et har været en forfærdelig tid, som vi har været igennem det seneste års tid med den verdensomspændende COVID-19, og det er desværre ikke overstået
endnu.
Mange af vores medlemmer har været udelukket fra deltagelse
i samfundslivet, fx konsultation hos psykolog eller behandling i
den vederlagsfri fysioterapi, fordi man bl.a. har antaget, at det
kunne være forbundet med øget risiko at blive smittet, når man
har en rygmarvsskade.
Jeg tror, vi alle er mere end trætte af denne alvorlige pandemi,
men der er heldigvis lys for enden af den ulideligt lange tunnel.
Vaccinerne ruller ud over landet i disse dage, og selv om det
ikke sker med den ønskede hastighed, så må vi glæde os over
alle positive ting, vi kan finde.

Fysioterapi bliver med stor sandsynlighed også mere digital med
mulighed for at få flere og bedre behandlinger som supplement
til den fysiske behandling på 30-40 minutter en eller flere gange
om ugen under den vederlagsfri fysioterapi.
RYK er overbevist om, at telefysioterapi kan være et godt supplement til vores medlemmer. Det er nok den aktivitet, som fylder
mest i hverdagen for de fleste, hvorfor der bør være mulighed
for også at benytte sig af den digitale tilgang til behandlingen.
RYK har på det seneste rettet henvendelse til Dansk Selskab
for Fysioterapi og dermed skabt
en kontakt til praksissektoren
med henblik på at sætte gang i
en udvikling af projekter, der kan
give erfaring om rækkevidden af
mulighederne ved telefysioterapi.

Leder

Noget andet, jeg synes, vi skal glæde os over, er vores nye
kompetencer i brugen af it. Det har været udfordrende og ind
imellem bøvlet, men bestemt også positivt at få en ny platform
at arbejde på såvel socialt som fagligt.
Det er ikke nyt at bruge digitale værktøjer til behandling af komplikationer hos mennesker med rygmarvsskade. Telebehandling
har de seneste 30-35 år været anvendt i store dele af den vestlige verden til sidde- og liggesår, men ikke til ret mange andre
komplikationer.
Med COVID-19 er danskerne blevet væsentligt mere digitale
og har bevæget sig fra niveauet med møder på Skype til at
der er sat skub i anvendelsen, når det gælder uddannelse,
arbejde, konsultationer, behandling og mange andre aktiviteter.
Selvfølgelig var nogle nået længere, men nu er vi ved at være
oppe på den store klinge, og pilen peger fortsat opad.

arbejdsmarkedet, når det bliver almindeligt, at man kan deltage hjemmefra,
og uddannelsesstederne og arbejdspladserne bliver vant til at arbejde på
distancen.
Meget er på vej, men vi skal også
sætte fuld fart på, hvis vi skal nå op på
siden af eller forbi andre lande, så vi i
Danmark kan få den bedste behandling, træning, uddannelse, beskæftigelse og ikke mindst social
inklusion.

Der er uanede muligheder.
Bestyrelsen har flyttet generalforsamlingen til den 2. oktober
2021 i et håb om, at vi til den tid
kan samles igen, men bliver det
ikke muligt, vil det være naturligt
at overveje en digital løsning.

RYKs medlemmer har været meget motiverede for at anvende
digitale løsninger. Det bliver nok ikke som alternativ, men derimod på den lange bane som supplement til fysiske møder. Det
viser os, at der er gode muligheder for, at digitale værktøjer bliver
en del af hverdagen for medlemmerne til gavn for specialisering,
spontanitet og ikke mindst mindre tid på landevejen.
Særligt bliver der muligheder for at få en bedre, hurtigere og
mere effektiv behandling og træning med den øgede anvendelse
af digitale løsninger. Fx vil det være muligt at behandle, følge og
rådgive omkring sår, så man ikke skal sidde for længe på sit sår
på vej til og fra behandling.
Mange medlemmer vil gerne gå til psykolog, især tidligt efter
skaden, hvilket også bliver muligt med den digitale adgang,
som nogle psykologer ovenikøbet siger, ikke er så ringe endda.
Det bliver også muligt for flere at deltage i uddannelse eller på

Det bliver dejligt, når vi kommer
på den anden side af epidemien,
og vi alle er blevet vaccineret, så
vi igen kan få vores liv tilbage,
selv om det bliver forandret for
evigt, bl.a. som følge af det store
gennembrud for anvendelsen af
den digitale verden.
Helle Schmidt, formand

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 1142 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Frederik Juel Gade • Deadline for nr. 2.2021: 25. april 2021.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de ca. 6.000 mennesker med rygmarvsskader i Danmark. 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 rygmarvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk
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Sygeplejersker
Linda og Anita

Coloplast Care
Personlig rådgivning til en bedre hverdag med engangskateter

Med Coloplast Care tilbyder vi dig personlig
rådgivning fra vores erfarne sygeplejersker.
Tilbuddet er et supplement til den gode
oplæring, som du har fået på hospitalet.
Alle brugere – både nye og erfarne – kan
benytte sig af Coloplast Care, uanset om de
bruger et Coloplast engangskateter eller et
andet kateter.

Kort om Coloplast Care
• Rådgivning om gode rutiner
for kateterbrugere
• Direkte adgang til
sygeplejerske, alle hverdage
mellem 8.30-16.00
• Inspiration og gode råd i mails,
på www.coloplast.dk og i
magasinet DIN VIDEN

Tilmeld dig Coloplast Care nu:
www.coloplast.to/CCRYK2020

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

CPCC_CARE annonce_RYK_182,5x262mm .indd 1
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Tips Tricks
Nem citruspresser
Elsker du frisk juice om morgenen, så er denne smarte master juicer fra
Princess et musthave på køkkenbordet. Juicepresseren er nem at anvende,
og på kort tid har man et eller flere glas friskpresset juice. Juiceren er udført i
rustfrit stål. Den er udstyret med en kraftfuld motor men med et lavt lydniveau.
Den har et smart antidrypsystem. Beholderen er aftagelig og nem at rengøre
efter brug. Alle løse dele kan gå i opvaskemaskinen. Der er monteret skridsikre
fødder, så den står fast på underlaget. Set hos KitchenOne til 471 kr.
BB

Vandtæt rygsæk
Backpack Micro er en del af den karakteristiske Backpack-trio fra Rains, og
den mindste af de tre. Denne minimalistiske fortolkning af den traditionelle
rygsæk er designet med en klassisk silhuet og fremstillet i vandtæt PU. Den
lukkes i toppen med en klap, en gummirem og et maritimt karabinhagespænde. Rygsækkens indre har ét hovedrum og udenpå er den forsynet med
skulderremme i TPU. Mål: L27 cm x H33 cm x B7 cm. Findes i fire farver. Se
den på rains.com 499 kr.
BB
Redaktionen modtager gerne
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk

Smart lygte
Bookman Eclipse er en bærbar, genopladelig og kraftfuld lygte, som med
en smart clipsfunktion kan sættes på træningstøjet, jakken eller tasken
for synlighed og sikkerhed i trafikken. Det svenske design er kompakt,
enkelt og brugervenligt. Lygten har både røde og hvide dioder, som gør
det muligt at skifte mellem rødt eller hvidt lys afhængigt af, hvor den
skal fastgøres. Selvom den er lille, har den en batterilevetid på op til 60
timer. Med det medfølgende USB-kabel kan man nemt oplade lygten via
en computer eller en telefonoplader. Lygten findes i sort, grå og pink og
måler 2 x 3.7 x 3.7 cm. Er set hos cykelgear.dk til 209 kr.
BB
RYK! 1 · 2021
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Ikke for begynde
Ansøgning om trivselsbil:

Da Anne Lerche sendte ansøgning til sin kommune om bevilling af
tilskud til hendes fjerde handicapbil, ventede hun ikke at få afslag.
Som kørestolsbruger med et aktivt liv som pensioneret skolelærer
med ægtemand, børn og børnebørn, rejser, træning og deltagelse i
kulturaktiviteter, er bilen et helt uundværligt hjælpemiddel for Anne.
- Der måtte være sket en fejl, var min første tanke!

A

nne Lerche fik bevilget sin
første handicapbil i 1998. En
Ford Transit kassebil. Indtil
da var hun blevet befordret
til og fra job i en kommunal

minibus.
- Jeg mindes, hvor besværligt det var at
være afhængig af befordring med ventetider og ingen mulighed for at leve det
aktive liv, som jeg havde før min ulykke.

Den første bil
Anne Lerche blev rygmarvsskadet i
oktober 1996 efter et fald fra anden
sal. Efter syv måneder på Afdeling for
Rygmarvsskader blev Anne udskrevet,
og sammen med sin mand, Martin flyttede de fra deres hus på Midtsjælland
til Ballerup Kommune, hvor de begge
arbejdede, og hvor de havde fundet et
egnet hus. Og ved et lykketræf var skolen, som Anne var ansat på, tilgængelig,
så hun kunne genoptage sit hverv som
skolelærer.
- Jeg vendte tilbage som lærer i juni
1997, og det var en stor dag, da jeg et
halvt år senere fik min første bil og selv
kunne befordre mig til og fra arbejde.
Anne fortsatte på fuld tid i fire-fem år.
Derefter blev hun visiteret til halv tid
og fortsatte med undervisning frem til
august 2012, hvor hun stoppede efter
38 år på samme skole.

Aktivt pensionistliv
Annes anden bil, der blev bevilliget i
2005 - også en Ford Transit – var stadig på erhvervsgrundlag. Men da Anne
søgte og fik bevilliget sin tredje bil i
2011, var det på trivselsgrundlag.
- Da jeg skulle gå på pension syv
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måneder senere, gav det god mening,
at sagsbehandleren anbefalede mig at
søge om trivselsbil, så sagen ikke skulle
tages op igen.
Det blev en Renault Master. Og Annes
kørselsbehov blev bestemt ikke mindre,
da pensionisttilværelsen indfandt sig.
Nu blev der bedre tid til at hente og
passe børnebørn, besøge veninder og
familie rundt i landet, tage på museer,
passe træning, deltage i korsang, køre
til ødegården i Sverige og pakke bilen til
parrets årlige rejse til Frankrig.
- Jeg lever et aktivt pensionistliv som
alle mine jævnaldrende veninder, fortæller 70-årige Anne, der derfor heller ikke
havde ventet, at hendes ansøgning på
den fjerde bil blev et afslag.

Det har været en opslidende
kamp med mange skriverier,
før det lykkedes for Anne
Lerche at få genbevilget støtte
til køb af bil.

Registrering af kørsel
Anne søgte støtte til sin fjerde handicapbil i juni 2019, og det er den, denne
artikel handler om. I slutningen af maj
ringer Anne til sin sagsbehandler for
at ansøge om støtte til køb af bil med
afgiftsfritagelse. De aftaler et hjemmebesøg, og senere samme måned sidder de omkring bordet i Annes hus og
gennemgår - som Anne siger - ”mig og
mine” aktiviteter.
- Jeg underskriver et tro og love skema,
og vi aftaler, at jeg skal føre et fire ugers
kørselsskema. Begrundelsen er, fortæller min sagsbehandler, at det er blevet
sværere at få bevilget støtte til trivselsbil, efter at der er kommet mange nye
kørselsordninger, og derudover kan man
også, forklarer hun mig, leje bil med lift.
I de kommende fire uger udfylder Anne
minutiøst et skema over sin kørsel.
- Jeg laver samtidig en beskrivelse af

al den kørsel, der ikke sker i de fire
registrerede uger. Jeg nævner bl.a.
vores seks-syv ture årligt til ødegården
i Sverige, hvor vi er kommet, siden vi
var unge, og som vi er medlejere af. Her
fejrer vi jul og påske og holder ferier og
weekender.
Dertil skriver Anne om den årlige sommerferie i Frankrig, hvor hun og Martin
har ferieret gennem 23 år. Samt de
hyppige besøg til Nyborg, hvor Martin
har familie.

re

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Mai Olsson

hun benytte hospitalsbefordring.
- Deres primære fokus er på den daglige
kørsel, og der skeles således ikke til
ferier, fortæller Anne og fortsætter:
- Afslaget var helt uventet. Der måtte
være sket en fejl, var min første tanke!

Større bleer og kørepose

- I juli sender jeg det hele til kommunen.
Min sagsbehandler er, som hun siger,
tilfreds, og vi aftaler bilafprøvning den 2.
oktober. Ugen efter afprøvningen indstilles jeg til støtte til køb af bil samt afgiftsfritagelse. Alt er godt!

Afslaget
I slutningen af oktober, få uger efter at
sagsbehandleren har indstillet Anne til
støtte til trivselsbil, ringer telefonen en
formiddag. Det er en sagsbehandler fra

Bilstøttenævnet, der fortæller Anne, at
hun vil modtage afslag på støtte til køb
af bil i sin e-boks, og tilføjer, at Anne kan
klage over afgørelsen.
- Jeg er totalt rystet!
Afslaget begrundes med, at de har
vurderet, at Anne kan få opfyldt sit kørselsbehov i nærområdet med en Klaxon
Klick hjælpemotor - som hun ikke har
og heller ikke har søgt - og ved længere
ture med flex trafik/DSB. Til de to ugentlige træninger på Specialhospitalet kan

Inden klagefristen skriver Anne fire
A4-sider med argumentation for, hvorfor
hendes kørselsbehov ikke kan dækkes
af flex- og hospitalsbefordring og en
påhængsmotor til kørestolen.
- Det kan jo slet ikke hænge sammen.
Ved en sammentælling over mit behov
har jeg brugt alle årets flex-ture allerede
halvvejs inde i året.
Anne fortsætter:
- Og praktisk lader det sig heller ikke
gøre. Min bagage er jo ikke blot en
rejsetaske men også badestol, sengeforhøjere, puder, glidebræt og
engangshjælpemidler, som jeg skal have
med, når jeg er på højskole, ferier og
weekendture.
Anne skriver også om kulde, neurogene
smerter og inkontinens med behov for
at kunne skifte tøj i bilen ved uheld.
- Alt det, som jeg åbenbart ikke
havde fået fremhævet godt nok i min
ansøgning.
Få dage efter, at kommunen har modtaget Annes klage, kommer hendes bilsag
igen på visitationsmøde.
- De fastholder afslaget og mener ikke,
der er kommet noget nyt frem i min
klage. De fortæller mig desuden, at jeg
sikkert kan få bevilget flere flexture,
større bleer, kørepose og termosokker!
Desuden bliver Anne forsikret, at flexchauffører er uddannet til at køre forsigtigt, og DSB til at hjælpe med transport.
- Jeg var da lidt i chok og synes, at
afgørelsen var nedgørende. Det er ikke
værdigt.

Anke
I slutningen af november videresender
kommunen sagen til Ankestyrelsen.
På dette tidspunkt er Anne stadig
fortrøstningsfuld.
- Jeg er sikker på, at Ankestyrelsen
vurderer, at kommunen tager fejl.
Anne får et autosvar fra Ankestyrelsen,
at de har modtaget sagen, og at der er
mindst tre måneders sagsbehandlingstid. Indtil da, skriver styrelsen, kan Anne
RYK! 1 · 2021
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Anne lever et aktivt pensionistliv som
hendes jævnaldrende veninder.

sende supplerende bemærkninger til
sagen. Grundet corona bliver det dog
syv måneders venten på svar.

Stadfæstelsen
I mellemtiden bliver Anne opfordret til at
kontakte rådgivningen i Dansk Handikap
Forbund. Det gør hun den 1. februar.
- Jeg sender dem sagens akter, og de
vil gerne skrive et rådgivningssvar, da de
er helt enige i, at jeg har et højt kørselsbehov samt udfordringer med kulde,
bump og inkontinens.
Anne skriver nu yderligere fire sider
til Ankestyrelsen og vedlægger DHFs
skrivelse. Den 1. juli modtager Anne
afgørelsen fra Ankestyrelsen.
- Jeg er nu fuldstændig i chok! De stadfæster kommunens afgørelse.
Hvad der også overrasker Anne, er at
brevet fra DHF og hendes eget supplerende brev ikke figurerer som sagsakter
i afgørelsen.
- De er simpelt hen ikke taget med i
behandlingen, hvorfor jeg straks ringer
til Ankestyrelsen.
De spørger, om Anne vil have genvurderet sagen.
- Jeg siger JA TAK, - skriver igen og
medsender atter brevet fra DHF og mit
eget fire siders supplerende brev.
Blot et par dage efter modtager Anne
atter svar fra Ankestyrelsen, der ikke
mener, der er nyt, og de fastholder
afgørelsen.
- For mig at se er det en total overfladisk behandling. De er slet ikke ”nede”
i sagen, og de kommenterer ikke DHFs
brev.
Anne ringer til sin gode kontakt i DHFs
rådgivning og sender hende de sidste
skrivelser fra Ankestyrelsen. Hun er lige
så forundret. DHF finder ikke, at sagen
er grundigt behandlet og mener heller
ikke, at Ankestyrelsens begrundelser er
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gode nok. De skriver derfor endnu et
rådgivningssvar.
- Samtidig har jeg besluttet mig for efter
råd fra andre at skrive til Ombudsmanden.

Ombudsmand
Som sagt så gjort. I august sender Anne
hele sagen til Ombudsmanden inklusiv
DHFs seneste skrivelse, og i september får hun svar. Ombudsmanden har
besluttet at sende hele sagen inklusiv
DHFs to rådgivningssvar tilbage til
Ankestyrelsen til en stillingtagen.
- Styrelsen får samtidig lejlighed til, også
i lyset af mine indsigelser i brev af 8.
juli, at uddybe deres begrundelser for
afgørelsen.
Dagen efter svarer Ankestyrelsen.
- De har blot gennemgået mine argumenter for berettigelse af handicapbil
og kommer med forslag og bemærkninger, som fx at de svenske jernbaner
også hjælper mennesker med handicap,
at jeg ikke bevilliges bil for at kunne
transportere børnebørn, og at jeg nok
kan hvile undervejs med DSB og flex til
Nyborg, beretter Anne med et tydeligt
suk og tilføjer:
- De nævner slet ikke DHFs breve. Mon
de ved, at de er ved at ødelægge mit
liv?

Søvnløse nætter
Frygten for en fremtid uden bil sætter nu
spor hos Anne med søvnløse nætter og
op- og nedture.
- Og når der tikker en besked ind i min
e-boks, hopper jeg i stolen, fortæller
Anne, der samtidig er både vred og
uforstående over for Ankestyrelsens
manglende indsigt.
- Jeg forstår det slet ikke, og jeg beslutter at skrive til Ombudsmanden igen.
Det gør Anne den 1. oktober.
- Indledningsvis kommenterer jeg på

min undren over, at Ankestyrelsen kan
svare blot en dag efter, at Ombudsmanden har rettet henvendelse, og ikke
mindst, at de fortsat ikke forholder sig til
DHFs rådgivningssvar.
Anne kommenterer videre på alle
Ankestyrelsens bemærkninger, som hun
mener viser, at de ikke har sat sig ind i
hendes situation.
- Og endnu engang må jeg påpege, at
støtten til min bil fra 2011 ikke er givet
på erhvervsmæssigt grundlag men som
trivselsbil, fortæller Anne og forklarer, at
kommunen siden sagens start vedvarende har påstået, at hendes nuværende
bil var bevilget på et erhvervsmæssigt
grundlag.
Og netop fordi Anne har en trivselsbil,
skal kommunen forholde sig til det. I et
brev fra DHFs rådgivning påpeges da
også: “Der er en skærpet begrundelsespligt, når man frakendes en ydelse, man
hidtil har været fundet berettiget til.”

Svar fra ombudsmand nr. 2
Fire uger senere får Anne svar fra
Ombudsmanden. Det er nu en ny
ombudsmand, og han vil, som den forrige, sende sagen med Annes bemærkninger tilbage til Ankestyrelsen.
- Han bemærker - denne gang mere
uddybende - at Ankestyrelsen ikke inddrager og forholder sig til mine problemer med neurogene smerter, kulde og
generende inkontinens, som også DHF
har kommenteret i deres breve, samt
at jeg ikke kan have den nødvendige
bagage med på ture. Han påpeger
også urigtigheden af, at Ankestyrelsen
har skrevet, at jeg har støtte til bil på
erhvervsmæssigt grundlag. Og ikke
mindst en bemærkning om, at styrelsen
fortsat ikke har forholdt sig til samtlige
af mine indsigelser og DHFs svar.

Ny afgørelse
Året nærmer sig sin afslutning, og Anne
venter med en voksende bekymring, at
Ankestyrelsen endnu engang vil fastholde afgørelsen.
- Den 9. november får jeg et fantastisk
og overraskende brev fra Ankestyrelsen,
fortæller Anne glad og citerer: ”Vi ophæver vores afgørelse af 1. juli 2020”.
I brevet står der videre, at Anne har ret
til fortsat støtte til køb af bil, og hun har
ret til afgiftsfritagelse.

- Det var den bedste julegave, jeg ku’ få!
Annes bekymring og usikkerhed om fremtiden er blevet lagt på hylden.
- Det er vidunderligt. Nu kan jeg sove igen,
slutter Anne med et smil, der allerede ved,
at hendes fjerde bil bliver en Ford Custom,
der skal bringe hende ud i verden, hvor flere
ferier, weekendture, familiebesøg, kulturaktiviteter og højskoleophold venter.
RYK! magasin har forelagt artiklen for
Ballerup Kommune, der ikke kan kommentere på konkrete sager men kommenterer
følgende: “Vi lytter altid, når vi modtager
beskrivelser af borgernes oplevelser af
mødet med kommunen. Vi tager naturligvis
altid Ankestyrelsens og Ombudsmandens
afgørelser til efterretning og søger læring i
de afgørelser, hvor de måtte komme frem
til et andet udfald af en sag end kommunen
gjorde”, udtaler afsnitsleder for Afgørelser og
Hjælpemidler Dora Fog.

Rådgivning til bilstøtte:

Langt fra skrivebord
til medlemmets virkelighed
Simpel, men detaljeret beskrivelse af den enkeltes virkelighed
er i mange tilfælde nøglen til at opnå bevilling til bilstøtte. Det er
erfaringen hos Dansk Handicap Forbunds rådgivning, hvor netop
sager om støtte til køb af bil fylder meget.
Tekst: Jeppe S. Kerckhoffs, faglig og politisk chef i DHF • Foto: DHF

Twist om afgiftsfritagelse
Med Ankestyrelsens ophævelse af afgørelsen, ændres dermed også kommunens
afgørelse, hvilket betyder, at Anne i hele
perioden siden kommunens afslag har
været berettiget til afgiftsfritagelse.
- Det får også betydning, da jeg i oktober 2020 måtte betale 76.000 kr. i indregistreringsafgift til SKAT for at jeg kunne
beholde min bil og min frihed! Det har nemlig ikke opsættende virkning at skrive til
Ombudsmanden.
SKAT havde vurderet, at Annes 10 år gamle
Renault er 140.000 kr. værd. Lidt over 50 %
er registreringsafgift.
- Det er mange penge, men min mand og
jeg så det som den eneste udvej for at bibeholde det liv, vi lever, fortæller Anne, der
håbede, at Renaulten kunne holde endnu
nogle år. Alternativet turde Anne ikke tænke
på.
- Jeg kan jo ikke undvære min bil. Men det
var surt at skulle lægge så mange penge til
en gammel bil, fordi når retten til afgiftsfritagelse ophæves, gælder det også for den
bil, man allerede har. Og hvis ikke man gør
noget, bliver pladerne klippet.
SKAT undersøger nu, om og hvordan Anne
kan få de 76.000 kr. tilbage sammen med
udgift til nye nummerplader og afgift i
perioden.
- Det synes SKAT nemlig slet ikke er sikkert,
selvom de har fået forklaring på, at jeg i hele
perioden har haft ret til afgiftsfritagelse. Så
sagen er såmænd slet ikke slut.

B

lag. Bisidderstøtte førte til grundig
sagsbeskrivelse og bevilling.
I den anden sag havde kommunen
begrundet afslaget med, at borgeren kunne løse sit transportbehov
ved at anvende den kommunale
kørselsordning. Rådgivningen hjalp
med en konkret optælling af antallet af ture, der var mere end 300
årlige ture, hvilket oversteg loftet på
104 ture om året. De klare argumenter i denne sag betød, at kommunen ændrede afgørelsen uden
at den kom til klagebehandling i
Ankestyrelsen.

evilling af bilstøtte er for
mange mennesker med
funktionsnedsættelse en
afgørende mulighed for at kunne
have et aktivt liv uden for hjemmet,
fordi man er afskåret fra at benytte
andre transportmuligheder.
Dansk Handicap Forbunds rådgivning beretter om udfordringer i den
kommunale sagsbehandling og
illustrerer det med, at der er langt
fra skrivebordet i forvaltningen til
borgerens dagligdag og virkelighed.

Afgørende at beskrive kørselsbehov

Rådgivning og bisidderstøtte

Forbundets rådgivningsteam har
udarbejdet et simpelt skema, som
kan anvendes til at beskrive kørselsbehovet mere systematisk. Skemaet
rekvireres hos rådgivningen.

Rådgivningen har erfaret, at mange
kommuner overser de helt individuelle forhold hos borgeren. I to konkrete tilfælde har DHFs rådgivning
været med til at ændre kommunale
afslag på bilstøtte. I den ene sag
var kørselsbehovet ikke beskrevet
tilstrækkeligt, hvilket gav anledning
til kommunens afslag. Det viste
sig, at den kommunale vejledning
i beskrivelse af kørselsbehovet
havde været mangelfuld, og derfor
forelå der ikke en detaljeret kørsels
oversigt. Vurderingen var således
taget på et ufuldstændigt grund-

En helt afgørende forudsætning
for at beskrive sit behov er, at man
husker alle detaljer. Disse detaljer kender man kun selv, og her
kan man faktisk gøre rigtig meget
for at forbedre sine muligheder
for at få en korrekt vurdering.
Rådgivningens bedste råd er her, at
man går systematisk til værks. Man
kan for eksempel lave en dagbog
over sit kørselsbehov og på denne
måde huske alle de vigtige detaljer.

RÅDGIVNING
Dansk Handicap Forbunds rådgivning kan yde sparring i din
sag. Rådgivningen kontaktes via
hovednummeret 3929 3555 eller
via ”Min side” på danskhandicapforbund.dk.
RYK! 1 · 2021
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Ungarn:

Et EU-land uden rettig
Tekst og foto: Bengt Sigvardsson

D

aisys frisure og små firkantede briller giver et intellektuelt udseende. Skinnet
bedrager ikke. Hun har tre
universitetsgrader.
– Men jeg har dårlig selvtillid. Jeg er
overbevist om, at det skyldes måden,
jeg bor på. Det føles, som om jeg ikke
må være klogere, mere aktiv eller lykkeligere end dem, der “tager sig af mig”,
fortæller hun.
42-årige Daisy sidder i sin el-kørestol
på en restaurant i en by i det sydlige
Ungarn. Hun vil ikke have byens navn
offentliggjort. Hendes navn er fiktivt.
– Forholdene på institutionen, hvor jeg
bor, er forfærdelige. Hvis min identitet
afsløres, kan jeg komme i problemer.

Bor blandt ældre
Da Daisy var 18, pådrog hun sig en rygmarvsskade i en dykkerulykke. Hun blev
lammet fra taljen og ned.
– Efter ulykken boede jeg hos min mor,
men da jeg blev 26, besluttede jeg, at
det var bedre at bo på en institution.
Jeg troede, jeg ville få indre frihed der,
mindes hun.

Forholdene på institutionen, hvor “Daisy”
bor, er forfærdelige, og hun ønsker ikke
sin identitet afsløret af frygt for at komme
i problemer.
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I Ungarn bor omkring 42.000 mennesker med handicap, hvoraf 17.000 med
fysiske handicap, i institutioner. 15.000
af dem bor i boliger for handicappede.
De øvrige bor på plejehjem blandt ældre
eller i boliger til hjemløse, socialt udsatte
og stofmisbrugere.
Daisy har boet på et plejehjem i 16 år.
– Hvis du ikke er rig og ikke kan klare
dig i din hverdag uden hjælp, har du to
muligheder. Den ene er at bo hos forældre eller slægtninge. Den anden er at bo
på en institution, forklarer hun.

Begrænsning og kontrol
Mennesker med handicap, der bor
alene, kan modtage hjælp mellem kl. 8
og 16 på hverdage, men der er ingen
hjælp i weekenden. Privat hjemmepleje
er dyrt. Få huse er tilgængelige, såvel
som tilpassede lejligheder med rimelig
husleje. Engangstilskuddet på ca. 8.000
dkr. til at tilpasse en bolig er ikke nok.
Daisy har et job, der ikke svarer til
hendes uddannelse, og lønnen er ikke
tilstrækkelig til at tilpasse en lejlighed og
leje privat assistance.
– Det er heller ikke gratis at bo i en
institution, men det er meget billigere,
fortæller hun.
Plejehjemmet er hjemsted for 400 ældre
og 40 unge og midaldrende mennesker
med handicap. To personer deler et
værelse uden badeværelse og køkken.
Personalet er underbemandet. Daisy
føler sig begrænset og kontrolleret, og
der er strikse tider for fx at få hjælp til
bad.
- Personalet behandler os som børn. De
vil regere over vores liv og tilpasser sig
ikke vores behov. De tror ikke, at vi selv
kan tage gode beslutninger, siger hun.
Næsten alt hvad Daisy vil gøre, stilles
der spørgsmålstegn ved, og det fører til
trættende diskussioner. Hun er bange
for at klage til højere myndigheder, når
der opstår problemer. De mennesker,
hun kritiserer, kontrollerer hendes liv,
og hun må vælge sine kampe. Som
for eksempel for tre år siden, da Daisy
endte i konflikt med afdelingslægen om

hendes medicin. Hun fortæller:
– Foran to vidner fortalte lægen mig at,
”hvis du kan beslutte, vil jeg tilbyde dig
antibiotika, men hvis jeg kommer til at
beslutte, vil jeg slå dig på munden og
presse medicinen ned i halsen på dig.”
Hun rapporterede hændelsen til
Medical Ethics Council og vandt sagen.
Afdelingslægen modtog en advarsel.

Forældet holdning
Daisy foretog for nylig en undersøgelse,
der viser, at institutionens begrænsninger bryder loven, noget hun har påpeget
over for ledelsen på plejehjemmet.
– De sagde, at hvis dette var regeringens regler, ville de også følge dem,
siger hun.
Hun er dog usikker på, om dette vil
være tilfældet, men påpeger, at det
ikke handler om, at personalet er ondt.
Holdningen er kendetegnet ved, at
under det kommunistiske styre i Ungarn
i årene 1945 - 1989 blev mennesker
med handicap “gemt” på institutioner.
– De tror, de “tager sig af os”. De er ikke
klar over, at det er sårende og stødende
ikke at få lov til at bestemme over sig
selv, fortæller hun.
Hun har ikke noget positivt at sige om
livet på plejehjemmet.
– Det eneste positive er, at det føles
sikkert at vide, at jeg vil bo der, indtil jeg
dør, konkluderer Daisy.

Partiet beslutter
I byen Miskolc i det østlige Ungarn bor
den 47-årige Bendegúz Nagy sammen
med sin kæreste Gisela i en lejlighed.
Begge er kørestolsbrugere. Bendegúz
er arkitekt og har selv tilpasset lejligheden. Han er vicepræsident for MEOSZ,
Føderationen af personer med fysiske
handicap i Ungarn. Han siger også,
at holdning er det største problem for
funktionærer.
– Men også, at den sociale sektor er
underfinansieret, forklarer han.
Siden 2010 har premierminister Viktor
Orbán og hans nationale konservative
parti, Fidesz, haft magten. Partiet har to

heder

I EU-landet Ungarn er mennesker med rygmarvsskader tvunget til at
bo på institutioner og plejehjem. EU-penge bruges til at vedligeholde
og udvide systemet. Noget, som landet får voldsom kritik for fra FNs
CRPD-komité. Mød her Daisy og Bendegúz, der fortæller om et liv
uden rettigheder og med risiko for at blive straffet, hvis man klager.

Der er foretaget nogle forbedringer,
siden Ungarn ratificerede CRPD.
Imidlertid siger Bendegúz Nagy, vicepræsident for MEOSZ, at der er behov
for konstant pres for at gøre bygninger
og steder tilgængelige.

International kritik

tredjedels flertal i parlamentet. Mange
tidligere uafhængige organer, såsom
domstole, universiteter og public service, er nu i princippet kontrolleret af
Fidesz.
– Du risikerer at miste dit levebrød,
hvis du ikke støtter Fidesz, fortæller
Bendegúz.
Han blev rygmarvsskadet og lammet i
benene efter en bjergbestigningsulykke,
da han var 19 år. Bortset fra under rehabiliteringsprocessen har han undsluppet institutionerne, fordi han fortsatte
sine arkitektstudier. Da han begyndte
at arbejde, havde han en god løn. I de
sidste ti år har han dog haft svært ved at
finde arbejde. Senest han var til jobsamtale, blev han spurgt, om han er medlem
af Fidesz.
– Så forlod jeg rummet, siger Bendegúz.

Isolerer mennesker med handicap
Ungarn forpligtede sig til at indlede en
proces med af-institutionalisering, da
landet blev medlem af EU i 2004. Dette
blev bekræftet igen i 2007, da Ungarn
ratificerede CRPD (FN-konvention om
handicappedes rettigheder). EU har
pumpet millioner af euro ind i processen. I 2017 arbejdede Bendegúz i
seks måneder i en semi-regerings-

organisation, der var ansvarlig for
af-institutionalisering.
– Vi kiggede på, hvordan andre lande,
herunder de skandinaviske, var gået
videre og præsenterede en plan for
regeringen, men den kunne ikke lide
den, fortæller han.
Regeringens strategi var i stedet at
lukke de store institutioner og erstatte
dem med mindre enheder for 15 - 50
beboere.
– De købte store arealer i ubeboede
områder, hvor de byggede 10 nye mindre institutioner og en servicebygning.
Derefter troede de, at problemet var
løst, fortæller Bendegúz.
Han mener, at strategien ikke kun er
spild af penge, den har også isoleret
mennesker med handicap langt fra
“civilisationen”.
– Samtidig er der mange tomme bygninger i byens centrum, der bare venter på
at blive udlejet. Det vil være billigere at
kørestolstilpasse disse, siger han.
Bendegúz filmede institutionernes placering og sendte videoen på YouTube.
Så blev han fyret.
– Et par dage senere blev de andre 10
arkitekter og rehabiliteringsingeniører
fyret, fordi de “skabte så mange problemer”, fortæller Bendegúz.

I april offentliggjorde FNs CRPD- komité
en rapport, der beskyldte Ungarn for
“alvorlige og systematiske” krænkelser
af rettigheder blandt mennesker med
handicap. Regeringen kritiseres også for
at bruge EU-penge til at vedligeholde
og udvide systemet med adskillelse af
sundhedsinstitutioner. Bendegúz tror
ikke, at kritikken vil gøre en forskel.
Ungarn har modtaget meget international kritik for udemokratisk styre og
diskrimination af LGBTQ-folk, romaer,
flygtninge og hjemløse uden nogen
større ændringer.
– Det eneste, der kan gøre en forskel, er,
hvis EU stopper bidraget, forklarer han.

Nul gennemsigtighed
I hovedstaden Budapest møder jeg
Gabor Petri, som er den internationale
koordinator hos MEOSZ. Han siger, at
der er gjort fremskridt, siden Ungarn
ratificerede CRDP. Børn med handicap
er integreret i almindelige skoler, og
tilgængeligheden er forbedret. Men
MEOSZ er nødt til at lobbye hårdt,
inden der foretages forbedringer, og
det er blevet stadig vanskeligere for
civilsamfundsorganisationer at møde
regeringsrepræsentanter.
– I de fleste lande er der en politisk
opposition, som man kan udøve fortalervirksomhed med, men i Ungarn har
Fidesz to tredjedels flertal i parlamentet.
Partiet kan vedtage eller nedstemme alle
lovforslag, forklarer Gabor.
Gennemsigtighed om, hvad der sker i
af-institutionalisering, er nul.
– Vi har ikke lov til at besøge institutionerne, fordi de er statsejede, slutter
Gabor.
RYK! 1 · 2021
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Støtte
Familieprojekt:

Tommy og Signe har lært
vigtigheden af at sætte
pris på de nære og positive ting i deres samliv.

D

et var den første dag i
korte bukser, og Tommy
René Pedersen havde glædet sig til cykelturen på sin
mountainbike. Livet føltes
bare så fedt den majdag i 2016, indtil et
øjebliks uopmærksomhed resulterede
i et cykelstyrt, der skulle vende op og
ned på tilværelsen for Tommy og hans
ægtefælle Signe Raagaard Pedersen.
Ulykken gjorde Tommy lam fra halsen
og ned, og foran ham ventede der en
hård kamp for at tilpasse sig de nye livsvilkår. De første otte måneder gik med
indlæggelse og rehabilitering, først på
Rigshospitalet og derefter på Afdeling
for Rygmarvsskader i Hornbæk. I denne
periode forekom alting sort for Tommy,
og døden virkede at foretrække frem for
den situation, han var havnet i.

Hård kamp
I december 2016 blev Tommy udskrevet
til eget hjem – en overgang, der ikke var
uden udfordringer.
- Det er altså ikke lutter lagkage for de
pårørende. Det kræver enorme ressourcer. Jeg kunne se på min familie, hvor
meget det krævede. Det blev lettere
og lettere, men det var en hård kamp,
fortæller Tommy, der er afhængig af
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BPA-hjælpere 24 timer i døgnet.
Han understreger:
- Det er ikke kun den tilskadekomnes liv,
der bliver vendt op og ned efter en rygmarvsskade. Det er jo hele husstandens.
Det var også grunden til, at Tommy
og Signe valgte at takke ja til at deltage i familieprojektet ”FITS - Familie
Intervention efter Traumatisk Skade”, da
de fik tilbuddet to år efter ulykken.

Familieprojekt
FITS-projektet henvender sig til familier,
der er ramt af rygmarvs- eller hjerneskade og har det formål at bedre
måden, familien fungerer på og derigennem livskvaliteten og den oplevede
belastning hos både den ramte og den
ramtes familie.
Da Tommy og Signe tog imod tilbuddet,
var de allerede nået langt i tilpasningen
til Tommys skade og fungerede godt
som familie, men deres holdning var
alligevel, at der hele tiden er nye ting at
lære, og at man ”aldrig kan blive for klog
på det her”.
- Jeg havde et håb om, at jeg kunne få
noget, jeg kunne bruge, og det er i den
grad blevet indfriet, fortæller Tommy.
I FITS-projektet deltager familierne i otte
samtalesessioner med en neuropsyko-

log. Hver session omhandler et tema,
heriblandt skift fra negativt til positivt
fokus, følelseshåndtering, hensigtsmæssig kommunikation, problemløsning og
grænsesætning.
- Vi lærte bl.a. vigtigheden af at sætte
pris på de nære og positive ting i vores
samliv … og at vise hinanden, at vi vil
det her, fortæller Tommy og fortsætter:
- Og at vi begge har et ansvar – det
havde jeg svært ved i starten.

Tommy og Signes erfaringer
Tommy og Signe fortæller, at hele forløbet har givet så god mening, og at alle
sessioner har været relevante og haft
noget at byde på, men særligt sessionen om kommunikation var de begejstrede for:
- Vi har lært at tage en konstruktiv snak
om det, der er svært og give plads til
hinandens frustrationer. Det ville jeg
ønske, jeg havde vidst for 20 år siden,
fortæller Tommy.
Signe tilføjer:
- Ja, vi burde have haft den viden allerede, da vi var unge, for hvor har man
haft mange skænderier, som ikke bærer
nogen steder hen.
Parret er enige om, at deltagelsen i
projektet har givet dem nogle vigtige

til livskvalitet
En rygmarvsskade påvirker hele familien og ikke kun den ramte. Her er historien om, hvordan Tommy, der
som 54-årig fik en rygmarvsskade, og hans ægtefælle Signe har tilpasset sig det nye liv efter skaden. De
fortæller om deres deltagelse i et familieprojekt, hvis formål er at bedre familiens funktion og livskvalitet.
Tekst: Tekst: Katrine Winther Rasmussen, Pernille Langer Søndergaard, Mia Moth Wolffbrandt og Anne Norup
Foto: Mai Olsson

kommunikationsværktøjer, som de fremadrettet kan bruge, og som alle mennesker i
virkeligheden kan lære noget af, ligegyldigt
hvor de er i deres liv.
Derudover har projektet bekræftet dem i, at
det, de allerede har gjort, fungerer:
- Vi er blevet bevidste om, at de måder, vi
har fundet frem til, og som vi er nødt til at
gøre tingene på, jamen de virker! Det er
helt klart et stort skulderklap til os selv, fortæller Signe, og forklarer videre, at familieinterventionen har sat de ting, som de gør, i
struktur og givet små indspark hist og pist.
- Den har bekræftet os i, at det vi gjorde
- og gør - er godt, og vi har fået ny inspiration. Selvom vi synes, at vi har gjort det på
den rigtige måde, jamen så er der stadig
ting og sager, som vi kan gøre anderledes.
Og det vil der altid være. Altså du kan altid
lære noget nyt. Du kan altid få et nyt indspark. Så derfor synes jeg, at forløbet har
været enormt relevant, fortæller hun.

At begynde at leve livet igen
I dag er Tommy og Signe et sted i livet,
hvor de har fået meget overskud i hverdagen og hviler i sig selv.
- Når man ER kommet ud på den anden
side af skaden og er begyndt at kunne leve
sit liv igen, så er der mange positive ting,
siger Tommy.
Signe fortæller, at hun allerede på et tidligt
tidspunkt efter skaden accepterede situationen og arbejdede ud fra den:
- Jeg har det bare sådan, jamen nu er
situationen her, så må vi få det bedste ud
af det.
- Og sådan har du altid haft det i de 35 år,
vi har været gift. Det er derfor, jeg kalder
dig mit fyrtårn i mørket, griner Tommy og
tilføjer:
- Ja, jeg kan altid finde hjem.

Fakta om FITS

Tommy og Signe håber, at andre par kan få
glæde af projektet.

Parret håber, at andre par kan få glæde af
projektet. Tommy slutter:
- Det er så vigtigt – både med op- og nedture – at lære at nyde samlivet igen.

Deltagelse i projektet
Det er fortsat muligt at deltage i projektet
frem til sommeren 2021. Familier kan deltage i projektet fra seks måneder til to år
efter udskrivelse fra hospitalet. Alle deltagende familiemedlemmer, både den skaderamte og pårørende, skal være over 18
år. Det er muligt at deltage i sessionerne
enten online eller ved fysisk fremmøde på
Hvidovre Hospital.
Interesserede er velkomne til at kontakte neuropsykolog Pernille Langer
Søndergaard på mail: pernille.langer.soendergaard@regionh.dk

FITS - Familie Intervention efter
Traumatisk Skade er et forskningsprojekt, der afprøver en manualbaseret samtaleintervention til
familier, der er ramt af rygmarvs- eller
hjerneskade.
Forskningsprojektet udføres som et
lodtrækningsstudie, hvor halvdelen
af de deltagende familier modtager
samtalesessioner, mens den anden
halvdel modtager et kontroltilbud
bestående af to timers undervisning
ved en neuropsykolog.
Interventionen består af otte samtalesessioner hos en neuropsykolog igennem et forløb på otte uger.
Hver session varer halvanden time
og omhandler et tema, heriblandt
skift fra negativt til positivt fokus,
følelseshåndtering, hensigtsmæssig
kommunikation, problemløsning og
grænsesætning. I sessionerne præsenteres familierne for øvelser, som
relaterer sig til temaet, og der gives
desuden en hjemmeopgave mellem
hver session.
Projektet gennemføres i samarbejde
med Rigshospitalets Afdeling for
Rygmarvsskader (AfR) og Afdeling
for Hjerneskader. På AfR er professor
og overlæge Fin Biering-Sørensen
tilknyttet projektet.
Projektet er støttet af Offerfonden og
Foreningen Østifterne.
Projektets hjemmeside: hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/
hjerneskader/forskning/Sider/
Patient-og-paaroerende-perspektiv.

aspx
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Med tryk på
Tryksår:

væv. Når vævet under bagdelen bliver
belastet uhensigtsmæssigt, deformeres
det, og tilstrækkelig deformation over
tilstrækkelig tid forårsager i værste
fald et tryksår. Det er den deformation,
som skal håndteres ved at kontrollere
de belastninger, vi lægger på vævet
(siddestilling) samt styre, hvordan de
belastninger bliver fordelt på vævet
(pudevalg).

Forskydningskræfter

Når vi snakker om tryksårsforebyggelse, skal trykket ligge på
forebyggelse. For det er det, det handler om. I de vågne timer drejer
det sig derfor om en godt tilpasset kørestol og en pude med god
nedsynkning, og trykfordeling sikrer forebyggelse af tryksår.

T

ryksår opstår, når kroppen
er i kontakt med noget, der
understøtter kroppen imod
tyngdekraften. Det kan være
en madras, stol, pude, løftesejl, osv. Jo
mindre understøttelsen er, jo større er
trykket/risikoen. Derfor handler fore-

En forkert siddestilling kan aldrig fikses
med en god pude, og en dårlig siddepude
kan ikke fikses med en god siddestilling. Så
der er altid to sider af den sag.
byggelse af tryksår om at sikre en god
sidde/liggestilling. Personer med rygmarvsskade tilbringer mange af døgnets
timer i kørestolen, og understøttelses-
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Trykskader kan også opstå på grund af
forskydningskraft på sædet. Begreber
som shear og friktion bruges i flæng om
dette område. Den mest præcise betegnelse er dog forskydningskræfter - altså
kraften der er parallel med overfladen af
puden. Forskydningskræfter opstår, når
man læner sig ind mod et ryglæn. Det
betyder også, at uden et ryglæn på stolen vil der ikke være forskydningskræfter
på sædet/bagdelen (såfremt sædet er
vandret). Da de fleste gerne vil have et
ryglæn for at sidde ordentligt, kan det
være svært at undgå en forskydningskraft på sædet, men det kan balanceres
med et bagudvinklet sæde.

Når du ikke sidder i kørestolen?
overfladen er mindre i den siddende stilling end den er i liggende. Den er endnu
mindre i for eksempel toiletsituationen,
hvor understøttelsen fra sædet er endnu
mindre end i en stol.
En sund og komfortabel siddestilling
opnås ved at sikre, at kørestolen er godt
tilpasset til brugeren, samt at den pude,
man sidder på, giver en god nedsynkning og trykfordeling.

Deformation af væv
For at forstå vigtigheden af netop disse
to ting, er det vigtigt at forstå, hvad et
tryksår er, og hvordan det opstår. Det
er en generel forståelse i dag, at risikoen for tryksår i den siddende stilling
hænger sammen med deformation af

Studier viser, at man alt for ofte glemmer at tænke på en god siddestilling
andre steder end i kørestolen. Samtidig
ved man, at væv kan deformeres meget
hurtigt – i løbet af ned til 15 minutter i
en forkert siddestilling. Det vil sige, at
selvom langt de fleste timer tilbringes i
kørestolen, bør man også tænke på at
forebygge tryksår i fx arbejdsstolen og
bade- og toiletstolen.
Med tryk på forebyggelse af tryksår er
gevinsten derfor stor, for det er både
lettere, billigere og ikke mindst sundere
og mere behageligt at forebygge tryksår
end at behandle dem.
Christian Gammelgaard er udviklings
direktør på Wolturnus.

forebyggelse
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Tekst: Christian Gammelgaard • Foto: Wolturnus

Gode råd til valg af siddepude

Gode råd til den gode siddestilling

Det handler først og fremmest om at finde en pude,
der sikrer en god nedsynkning. Man skal se på pudens
trykfordelende egenskaber, som både hænger sammen med pudens udformning og materialet, puden
består af.

Det handler først og fremmest om at skabe stabilitet, så der kommer styr på forskydningskræfterne. Det kan gøres med forskellige
indstillinger og udstyr på kørestolen.

Pudens udformning
Anatomisk formede puder vil typisk have gode forudsætninger for at fordele trykket godt, da udskæringer
til benene automatisk sørger for mindre tryk under ben,
og udskæring til bagdel giver en omsluttende effekt.
Er puden opdelt i felter – luftceller, opskåret skum eller
lign. - sørger dette også for nedsynkning i puden.

Materialer
Siddepuder kan være lavet af skum, luftceller, gel eller
en blanding. Vælges en skumpude, er det vigtigt at
se på skummets kvalitet, også kaldet densitet, som
benævnes kg/m3. Jo højere densitet, jo længere levetid har puden. Sidder man på en skumpude, så sørg
for at få den skiftet, inden den bliver trykket helt flad.
Levetiden er typisk to til fire år. Gel- og luftpuder har
som udgangspunkt gode, trykfordelende egenskaber,
da materialerne er meget eftergivende, når man sidder
på dem. Nogle puder kan også indstilles, så mængden
af luft tilpasses brugeren.

Fordele og ulemper
Der kan være fordele og ulemper ift. de forskellige
materialer. Luftpuder er typisk svære at forflytte sig
på, gelpuder kan være svære at sikre rette indstilling,
osv. Det enkelte pudevalg skal altid overvejes ift. ens
dagligdag, samtidig med at den skal trykfordele så
godt som muligt. Selvom en luftpude ofte vil have rigtig gode, trykfordelende egenskaber, er det ikke altid
det rigtige valg. En luftpude er nemlig ofte sværere at
håndtere end en skumpude. Hvis puden skal indstilles
med en pumpe, kan man både komme til at putte for
meget eller for lidt luft i puden, eller den kan punktere.
Lufttrykket skal også løbende tjekkes, og gøres dette
ikke, kan pudens trykfordelende og trykaflastende
egenskaber helt forsvinde. Det kan få fatale konsekvenser, hvis man som rygmarvsskadet sidder en pude
igennem uden selv at kunne mærke det. Har man en
luftpude, kan det være en god idé at have en skumpude
liggende som backup, hvis puden skulle tabe luft.

Følg kroppen
Der skal tages højde for vinklen på ryggen, typen af ryg og vinklen
på sædet. Det skal sammenholdes med den rette bredde af både
sæde og ryg. Derudover handler det om indstilling af sæde og ryg.
Det er vigtigt, at stolen følger kroppen, så den naturlige siddestilling
kan opnås og samtidig understøttes ift. tyngdekraften.

Stropper i sæde og ryg
Stropper i kørestolens ryg og sæde er et effektivt middel til at opnå et
større areal til fordeling af trykket på kroppen. Stropperne kan reguleres, så der sikres en bedre nedsynkning i underlaget og omslutning
samt støtte af ryggen. Derved fordeles trykket, og det er muligt at
skræddersy underlaget til brugeren.

Kip i bækkenet
Hvis det er muligt, bør man forsøge at opnå en siddestilling, hvor
bækkenet står op, og som er understøttet af sæde og ryg. Når bækkenet er kippet bagover, vil der være større forskydningskræfter og
mere tendens til at glide fremad i sædet. Forskydningskræfterne er
dem, vi gerne vil undgå. Har man en tendens til at glide lidt frem i
sædet, skal man reagere på det.

Rygvinkel
Ryggens vinkel er svær at snakke om, da man som oftest refererer til
rygrørenes vinkel. Men den funktionelle vinkel er oftest meget anderledes grundet justeringen af fx stropperne. Ryggens vinkel bør som
udgangspunkt være lodret, men der er undtagelser. Vinkles ryggen
let fremad, kan den give lidt mere stabilitet til overkroppen, og vinkles den bagover, kan den give lidt aflastning til ryggen. En vinkling
bagover giver dog den udfordring, at der kan ske fremadglidning på
sædet, som skal balanceres med fx øget sædevinkel, pude med dyb
brønd eller alternativt en hoftesele.

Understøttelse af fødder
Når man snakker om trykfordeling i den siddende stilling, handler det
om at fordele trykket på kroppen over så stort et areal som muligt.
I denne sammenhæng overses fødderne ofte. Fødderne skal skabe
stabilitet, så højden på fodstøtten har stor betydning for stabiliteten, men også for trykfordelingen under bagdelen. Er fodstøtten
for højt oppe, vil der være mere tryk under bagdelen. Samtidig skal
fodstøtten bære benene, så tyngdekraften derfra kan aflastes med
fodstøtten.
RYK! 1 · 2021
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Systematiseret indsats er en forudsætning:

Sårnørden fra Sønderborg
Rolf Jelnes har været i sårverdenen i over to årtier og har udnævnt sig selv som
sårnørd. Med rettidig omhu, brug af moderne teknologi og høj tværfaglighed kan
95% af alle tryksår forebygges. Det er helt basalt, mener overlægen fra Sønderborg.
Tekst: Rolf Jelnes, overlæge dr. med.

E

n morgen så jeg en rød plet
på min hud……

Som rygmarvsskadet ved
man godt, hvad dette kan
betyde. Især hvis rødmen af huden er
hen over et knoglefremspring, og det
ikke forsvinder med det samme eller
inden for kort tid. Det kan meget vel
være begyndelsen til et tryksår. Det, der
i den internationale litteratur betegnes
som et kategori 1 tryksår. Det betyder
også, at forebyggelse af udvikling til et
reelt tryksår skal iværksættes som en
individuel, systematiseret indsats.
Tryksår er en skade på huden og eventuelt det underliggende væv og skyldes
vedvarende højt tryk mod cellerne i
underhuden og muskelvævet. Cellerne
deformeres og går i stykker; de dør.
Har man påvirket følesans, kan man
ikke mærke noget fra vævsskaden.
Kroppens signaler til hjernen bliver ikke
sendt afsted, man bliver liggende og
skaden bliver større.
95 % af alle tryksår kan forebygges, er
en international ekspertgruppe enige
om, men det kræver, at man hurtigt
opfanger faresignalerne og i fællesskab
arbejder for at afværge disse.
Et tryksår er ikke at spøge med. Det
kommer til at styre borgerens liv endnu
mere - der skal foretages skifting af
bandager, og såret skal oprenses for
at give de bedste forhold for sårheling.
Men korrekt aflastning/trykfordeling er
det vigtigste.
MEN, nu vågnede ”jeg” i morges og så,
at jeg havde fået en rød plet på min fod
ved hælbensknoglen. Jeg har fortrinlige
hjælpemidler og vil gerne være selvhjulpen i den udstrækning, det er muligt.
MEN den dumme, røde plet den er ikke
væk endnu – ØV – sker der noget?, er
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- Det er nødvendigt med samarbejde på
tværs, brug af moderne teknologier, og
medspillerne på et højt, fagligt niveau
med uhindret adgang 24/7 og aftalte
svarfrister.
der noget i optræk? Hvad med i nat, når
jeg er faldet i søvn?, vil der så komme
tryk på det samme sted igen?, vil det så
blive til et regelret, åbent sår? Hvad gør
jeg for at undgå det?
Nu er det tid for ”forebyggelsespatruljen” at gå i aktion, men hvor finder jeg
den? Svaret i Danmark år 2021 er at
finde i lokale ildsjæle – sårsygeplejersker
i kommunerne, der har en høj, faglig
baggrund og er inde i den komplekse
problemstilling ved et sådant fund. Det
skal medføre, at alt skal gennemtænkes igen med henblik på at reducere
tryksårsrisikoen.
I Danmark er der udviklet et telemedicinsk system, der fungerer på tværs af
sektorer, og hvor fagpersoner/borgere,
i den udstrækning man ønsker det, kan
deltage. Hjælpemidlet er en mobiltelefon
eller en tablet, der tager et billede eller
flere for at dokumentere problemstillingen. Via en app bliver billedet automatisk lagt ind på et specifikt sted i den
elektronisk sårjournal (id og hø/ve), der
findes på hjemmesiden: plejenet.dk.
Hjemmesiden opfylder alle krav til
GDPR-reglerne (General Data Protection
Regulation - på dansk kaldet person-

dataforordningen) og er godkendt af
datatilsynet. Man kan oprette sig selv i
systemet efter at have fået et personligt
login, og derfra kan man vælge sin taskforce for den aktuelle problemstilling
samt skrive et notat.
MEN, det kræver, at der er nogen i den
anden ende, der kan tage stilling og
give faglig rådgivning – det kunne være
den lokale ildsjæl eller en specialistafdeling, der gerne vil være proaktiv og
forebygge.
Vi vender tilbage til stuen, hvor den
røde plet lige er opdaget. Det drejer sig om en borger, der har haft
en rygmarvsskade i rigtig mange år.
Rygmarvsskaden påvirker også det
autonome nervesystem, der styrer svedog talgproduktion i huden (elastiske
funktioner/trykfordelende funktioner)
som ligeledes kan være ansvarlig for,
at huden får en dårligere blodforsyning
på grund af forkalkninger i arteriernes
muskellag (ikke arteriosclerose).
Får den røde plet ”lov” til at udvikle sig,
fordi der ikke bliver lavet en revurdering
med nye, individuelle tiltag, kan det
resultere i en underbens/låramputation.
Dette ændrer radikalt på trykfordelingen
af kroppen i både den siddende og liggende stilling, der så må justeres, så nu
er borgeren kommet fra asken i ilden.
Det kunne være undgået ved en direkte
kontakt til en ressourceperson og en
hælaflaster til under 200 kr. i udsalgspris
fra producenten.
Historien er ikke fiktiv. Det er erfaringer fra et virke i sårverdenen gennem
mange år. Det er nødvendigt med et
samarbejde på tværs, med brug af
moderne teknologier, og hvor medspillerne er på et højt, fagligt niveau, med
uhindret adgang 24/7 og med aftalte
svarfrister.
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Siddestillingsanalyse:

En vigtig brik i tryksårsforebyggelse
I Aarhus er det Mobilitetsteamet, der har til opgave at udrede, vurdere og rådgive borgere med
komplicerede og komplekse siddestillingsproblemer og tryksår.
Tekst: Louise Mielche, Kathrin Lorenzen, Vivi Riber

M

obilitetsteamet i Aarhus udreder, vurderer og rådgiver
borgere med komplicerede
og komplekse siddestillingsproblemer og tryksår, herunder borgere med
rygmarvsskade. De anbefaler, at henvendelsen foregår gennem borgers
sagsbehandlende terapeut, da det
er derigennem, hjælpemidlerne skal
bevilges.

Grundig snak
Teamet aflægger typisk besøg for at få
en grundig snak om sårets placering,
varighed, status på heling, behandlingstiltag og årsag til sårets opståen. Teamet
spørger ind til daglige aktiviteter og
gøremål, da tryksår hyppigst opstår pga.
et misforhold imellem brugerens måde
at fungere på og kørestolens og øvrige
hjælpemidlers indretning. Hvis man ikke
understøttes tilstrækkeligt i stolen, så
man sidder stabilt og i balance i alle
daglige aktiviteter, vil man sidde og
skride, og der opstår tryk/træk i hud og
det underliggende væv. Tryk og træk i
vævet kaldes shear, og det deformerer
cellerne i vævet og laver tryksår.

Siddestillingsanalyse
Derefter foretages en siddestillingsanalyse, hvor teamet undersøger den siddende stilling, balance/stabilitet i stolen,
gennemgang af øvrige hjælpemidler og

brugen af dem: Bilsæde, toiletstol/sæde,
forflytninger og brug af sengen for at
sikre, at de finder alle trykrisici gennem
en hel hverdag. Først herefter er teamet
klar til at vurdere, hvilke hjælpemidler
og/eller tilpasninger, der er behov for,
naturligvis i tæt samarbejde med brugeren, eftersom kørestolen skal kunne
så utrolig meget mere end at være
tryksårsforebyggende.
Det er ikke lige meget, hvilken pude man
vælger, men det er meget individuelt alt
efter, hvilke funktioner der skal foregå
herpå, som fx forflytning og kateterisering. Forebyggelse/behandling af tryksår
opstået i den siddende stilling handler
altså først og fremmest om at skabe
en stabil siddestilling og mindre om at
sidde på den rigtige pude. Uanset hvilken pude man sidder på, kan man lave
et tryksår, hvis siddestillingen er ustabil.
Der er ingen facitliste, puden skal altid
vælges ud fra en individuel vurdering.
Faktisk er der lavet studier, der viser, at
et opstået sår kan hele, mens man sidder, hvis siddestillingen er korrekt.

Tryksår skal ikke ses, men forudses
Mobilitetsteamet har et tæt samarbejde
med Sårklyngen i Aarhus Kommune,
som har foretaget en undersøgelse,
der viser, at størstedelen af tryksår på
bækken og balder er opstået fra den
siddende stilling.

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

Det er altså en rigtig god ide, at man
selv er opmærksom på, hvordan man
sidder: Sidder du ikke lige med hofter
og/eller skuldre? Skrider du frem på
sædet eller til siderne? Kniber det med
balancen i visse situationer? Får du ondt
eller bliver du meget hurtigt udtrættet? Kan man svare ja til et eller flere af
spørgsmålene, kan det være en god ide
at få kigget på sin siddestilling.

Hvor kan du søge hjælp?
I første omgang i din kommune og hos
de terapeuter, der har bevilget din kørestol. Hvis kommunens terapeuter ikke
kan hjælpe dig, kan de søge hjælp i et
af landets specialcentre. Se kontaktinfo
på facebooksiden: RYK OG TRYKSÅR.

Tlf.: 71 745 795
advofair@advofair.dk
www.advofair.dk
Solveig Værum Nørgaard
Advokat

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

Center for sårheling
Hvad er et typisk forløb, når en patient med rygmarvsskade, der har pådraget sig et tryksår, henvises
til Plastikkirurgisk Afdeling, Sårambulatoriet på Odense Universitetshospital?
Tekst: Sårsygeplejerske Britt Hansen • Foto: OUH

N

år et tryksår opdages
hos en person med
rygmarvsskade, vil
man konsultere egen praktiserende læge, der herefter
henviser til Plastikkirurgisk
Afdeling, Sårambulatoriet på
Odense Universitetshospital
(OUH).

Konsultation
Ved konsultation i
Sårambulatoriet vil man
møde en læge og en syge-

plejerske og her drøfte
aktivitetsniveau, anvendelse
af hjælpemidler, forflytninger
og aflastning af området med
sårdannelse. I konsultationen
gives desuden anbefalinger
omkring optimal sårpleje,
som kan udføres ved hjemmesygeplejesker i personens
eget hjem eller ved tilknytning til sygeplejeklinik.
Hvis det er relevant for
det videre forløb, henvises
ligeledes til scanning. Især
inden en operation for at
afdække omfanget af knoglebetændelsen. Det kan også
være relevant, hvis der ses
manglende heling i såret,
som kan skyldes en eventuel
knoglebetændelse.
Der laves efterfølgende
opsamlende konsultationer
for at vurdere effekten af den
igangsatte behandling.

Kontakt til kommune
Hvis der er udfordringer

med hjælpemidler, rettes
der ligeledes, med personens accept, henvendelse
til hjemkommune, idet vi
opfordrer til samarbejde med
de kommunale terapeuter.
Siddestillingsanalyse vil i
nogle tilfælde også være
at anbefale til terapeuter i
hjemkommunen.

Universitetscenter for Sårheling er et afsnit, som organisatorisk er placeret i Plastikkirurgisk Afdeling Z på Odense
Universitetshospital. Det består af en sengeafdeling og et
ambulatorium. I ambulatoriet behandles mellem 350-400
patienter om måneden med forskellige sårdiagnoser.
Sårambulatoriet er en diagnostisk udredningsenhed, som
diagnosticerer og behandler patienter med kroniske sår,
herunder diabetiske fodsår, sår opstået på grund af forstyrrelser i benenes blomomløb, tryksår, immunologiske sår og
traumesår.
I sårambulatoriet findes læger, fodterapeuter og sygeplejersker. Lægerne kommer fra både ortopædkirurgisk, medicinsk
og immunologisk afdeling samt Plastikkirurgisk Afdeling.

Vi er totalleverandør af kendte stomi, urologi, irrigation
og diabetesprodukter på det danske marked.

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk
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Plastikkirurgisk Afdeling Z
tilbyder også besøg af en
sårsygeplejerske i borgerens
eget hjem med henblik på at
rådgive, vejlede og undervise
sygeplejersker i kommunen
og samtidig sikre kvaliteten i
sårbehandlingen. Dette tilbud
er dog begrænset til kommuner på Fyn.

FAKTA

Totalleverandør

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
8200 Aarhus N

Hjemmebesøg

Se dine bevilligede produkter og bestil nemt og hele
døgnet via vores webshop eller ring til vores kundeservice.
Hvis du har en bevilling hos OneMed, kan du også få dine
øvrige varer sendt gebyrfrit.
Vi forhandler f.eks. værnemidler, sæber og meget mere.
Hos OneMed har vi sygeplejersker, der er klar til at
rådgive dig i valg og anvendelse af produkter.

Vi er her for dig!

Bestil ne
www.one mt på
med.dk
Log in

d døg
NemID e net rundt med
ller adgan
gskode
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Digitale løsninger
Universitetscenter for Sårheling har gennem en årrække anvendt
telemedicinsk sårvurdering, og fra foråret 2021 vil et tryksårsforløb på
platformen ”Mit Sygehus” være tilgængeligt.
Tekst: Sårsygeplejerske Ane L. Jørgensen

U

niversitetscenter for Sårheling
anvender telemedicinsk
sårvurdering, som siden 2015
har været en mulighed i hele

Danmark.
Ved telemedicinsk sårvurdering kan
sårets udvikling følges og dokumenteres med billeder og beskrivelse i en
database, som kan tilgås af kommunens
sårsygeplejersker, sygehus og den rygmarvsskadede selv. Det gør det lettere
og hurtigere for sygehuset at vejlede og
rådgive de kommunale sårsygeplejersker om den videre sårbehandling, uden
at den rygmarvsskadede er nødt til at
komme ind på sygehuset.
Fordelene ved telemedicinsk sårbehandling er således også, at eventuelt
lang transport til sygehus bliver minimeret med færre besøg på sygehuset,
samt at der sikres et tæt samarbejde
mellem sygeplejerskerne i kommunen
og sygehuset.

Forskelle i regionerne
Det er forskelligt, hvordan samarbejdet
mellem sygehuse og sårsygeplejersker
foregår i de fem regioner. Derfor vil man
kunne opleve forskelle, hvis man er
bosiddende i en anden region end sygehuset, hvor man får behandlet sit sår.
I Region Syddanmark er det lægen på
sygehuset, som vurderer, om der kan
anvendes telemedicinsk sårvurdering
hos hver enkelt patient.
Databasen har mange fordele. Hvis man
flytter under sit behandlingsforløb, kan
det nye sygehus eller den nye kommune
få adgang til alle billeder og beskrivelser
fra ens forløb. Den rygmarvsskadede
kan også følge med i databasens indhold. Man skal blot logge på websiden
pleje.net via sit nem-id. I nogle regioner er der også mulighed for selv at
kunne tage billeder af sit sår og lægge
dem ind i databasen via en app på ens
smartphone.
Egen læge vil blive adviseret om, at der
er oprettet et telemedicinsk forløb og

vil have mulighed for at tilgå dette for at
følge behandlingsforløbet.

Virtuel udskrivningskonference
I forbindelse med indlæggelse på
Universitetscenter for Sårheling - og
hvis man samtidig er bosiddende i én af
de fynske kommuner - er der mulighed
for en virtuel udskrivningskonference
med sygeplejerske og evt. læge fra
afdelingen og eksempelvis sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut fra
kommunen. Pårørende kan også deltage. Her drøftes de foranstaltninger, der
er behov for efter udskrivelsen, og der
laves aftaler om den konkrete hjælp og
hjælpemidler.

Mit Sygehus
Fra foråret vil man kunne tilgå tryk
sårsforløbet på Universitetscenter for
Sårheling i appen Mit Sygehus. I Mit
Sygehus får man overblik over alle sine
aftaler på sygehuset, man kan læse
generel information om sit sygdomsforløb og kommunikere med hospitalet, fx
med beskeder, eller deltage i en videokonsultation i stedet for et ambulant
besøg. Ligeledes kan man give sine
pårørende adgang, så de kan hjælpe
med fx at huske aftaler på sygehuset og
deltage i videosamtaler.

Mit Sygehus
Mit Sygehus er en gratis app udviklet af Region Syddanmark til patienter med tilknytning til sygehuse i
regionen. Den kan downloades som
app på AppStore til iOS enheder
og Google Play til Android enheder.
Benytter du en computer, skal du
tilgå hjemmesiden www.mit.rsyd.dk.
Her finder du også praktisk info om
parkering, oversigtskort og generel
information om sygdomsforløb fra alle
afdelinger.

Efterlysning
Odense Universitetshospital vil
gerne i kontakt med rygmarvs
skadede, der har erfaring med
tryksår.
På Odense Universitetshospital (OUH)
arbejder vi på et forskningsprojekt om
tryksår hos mennesker med rygmarvsskade og vil derfor gerne i kontakt
med rygmarvsskadede, der har erfaring med tryksår.
Vi efterlyser 12-20 personer, som vil
lade sig interviewe om egne erfaringer
med tryksårsbehandling. Interviewene
vil foregå ansigt-til-ansigt, som videomøde/onlinemøde eller via telefonen
og forventes at tage 1-1½ time.

Kriterier for deltagelse:
• Du er aktuelt i behandling for tryksår
eller du har været i behandling for tryksår inden for de seneste 12 måneder.
• Du er voksen og i stand til at føre
en samtale på dansk af 1-1½ times
varighed.
Jeg vil allerhelst mødes med dig, når
jeg skal interviewe dig, og jeg kommer
gerne hjem til dig.
Grundet corona-pandemien forventer
jeg, at jeg først kan interviewe i løbet
af foråret/forsommeren, når vacciner
og lempede restriktioner muliggør, at
vi kan mødes. Alle aktuelle coronarestriktioner vil naturligvis blive overholdt, når vi mødes.
Er du interesseret i at være med? Eller
vil du gerne høre lidt mere om projektet, inden du bestemmer dig? Så
skriv eller ring til mig på mail: knaerke.
soegaard@rsyd.dk eller på tlf.: 2449
9821.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Mange hilsener
Knærke Søgaard, forsker og
sygeplejerske
Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense
Universitetshospital
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Kirurgisk behandl
Tryksår:

Kirurgisk behandling af tryksår hos rygmarvsskadede kan være nødvendig, når udviklingen af et tryksår
har nået et omfang, som ikke giver håb om at hele af sig selv. Overlæge Bjørn Crewe fra Sårcenteret i
Plastikkirurgisk afdeling i Odense fortæller her om nødvendige overvejelser, valg af kirurgisk metode og
om selve operationen.

H

ar man et tryksår, der skal
vurderes i forhold til operation, foregår det ved, at
praktiserende læge eller
anden sygehuslæge sender en henvisning til sygehuset, hvorefter man modtager en indkaldelse til undersøgelse på
Sårcenterets ambulatorie.

Forventningsafstemning
På Sårcenterets ambulatorie vil lægen
stille en del krav til patienten. Det er ikke
et decideret nåleøje, man skal igennem,
for at blive godkendt til operation. Men,
det er heller ikke blot som at bestille
tid hos pladesmeden. Der er som regel
lagt op til en større forventningsafstemning, inden sådan et projekt sættes i
værk. Der bliver stillet krav til patientens
overordnede helbred før operationen,
og der bliver stillet krav til dennes livsstil
efterfølgende.
Ikke så sjældent har livsstilen været
omdrejningspunktet i udviklingen af
tryksåret, og det kan være forbundet
med noget af en omvæltning, at skulle
lave om på hverdagens rutiner, og
måske endda fravælge nogle ting og
aktiviteter i livet. Det kan måske være
nødvendigt med en stomi, for at sikre
rene, tørre forhold i pågældende region,
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samt at undgå at skulle sidde på et
toiletbræt igen, da det kan være forbundet med stor risiko for uhensigtsmæssig
belastning af huden.
Der er ofte flere faktorer, der har bidraget til udviklingen af et tryksår. Men,
som udgangspunkt er den fysiske
belastning af hud, underhud, muskler
og knogler, roden til det onde. Hvis de
svære, fysiske belastninger af vævene
ikke ophører efter operationen, så ser vi
typisk patienten igen med et nyt tryksår.
For nogle mennesker med skrøbeligt
helbred er det meget vigtigt at holde
sig, eller blive holdt, fysisk aktiv hver
dag. Her kan det lange, post-operative
forløb, hvor man skal ligge meget stille i
to uger, være skadeligt for helbredet. Så
derfor skal sårets risiko for patientens
helbred holdes op imod risiko for forværring af den pågældendes funktionsniveau og andre eksisterende tilstande.

Kirurgiske metoder
Tryksåret, der som oftest går tæt på en
underliggende knogle, eller har blottet
knogle i bunden, skal dækkes med væv,
som hentes ind ved hjælp af plastikkirurgisk teknik, en såkaldt lap-operation.
Som udgangspunkt vil man gerne have
en lap, der er godt polstret med tre lag:
hud, fedtvæv og muskel. Nogle gange
kan man skåne muskulaturen, og løfte
en lap kun bestående af hud og underhudsfedt, hvis forholdene er til det.
Donorstederne til en lap findes i tryksårets omgivelser, typisk på bagsiden
af låret eller på ballen. Man frigør noget
væv i omgivelserne og flytter det ind i
dén defekt, der er tilbage, efter tryksåret
er skåret rent. Vigtigt er, at lappens

“Haselap-operation”. Hud og muskulatur
fra bagsiden af låret frigøres og flyttes op,
for at fylde såret over siddeknuden ud.

blodforsyning forbliver intakt. Alt efter
operationstype sikres, at lappen har
bedst mulig blodforsyning med sig, så
en god indheling sikres.
En ofte anvendt metode til dækning af
tryksår under ballen er ”Haselappen”.
Her tager man et aflangt stykke fra
bagsiden af låret, løsner underliggende
hasemuskulatur (knæ-bøjerne) fra
tilhæftningerne ved knæ og bækken.
Den aflange lap parallelforskyder man
op i defekten under ballen. Al huden er
skåret fri og ligger som en slags ø, men
får så sin blodforsyning fra blodkar, der
kommer nede fra musklerne. Og musklerne har så igen en dybereliggende
blodforsyning, som kirurgen sørger for
at skåne, idet lappen frigøres og flyttes.
Er tryksåret placeret fx over korsben/
haleben, kan man anvende en ”Gluteal
Rotationslap”, hvor ballemuskel med
overliggende hudlag løsnes fra bækkenet. Og i stedet for en parallelforskydning bliver denne lap roteret ind på
plads, da dens design er bueformet hen
over kanten af ballen.
Der findes mange flere metoder, end
der kan nævnes her. Og det kan være
forskelligt fra kirurg til kirurg, hvilken én
man vælger til et givent tryksår. Og der
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ling
Tekst og illustrationer: Overlæge Bjørn Crewe
Foto: OUH

Forløb efter operation
Efter en kirurgisk lapoperation venter der et nøje planlagt forløb
med skemalagt mobiliseringsplan og fortsat aflastning.
Tekst: Sårsygeplejerske Britt Hansen • Foto: OUH

E

fter gennemførelse af en lapoperation skal patienten ligge
fladt på ryggen i en speciel
seng, hvor der ikke er tryk på operationsområdet. Her ligger patienten
typisk i de kommende to uger, alle
døgnets 24 timer, for at give lappen
de bedste betingelser.

Dræn og antibiotika

“Gluteal rotationslap”. Ballens hud og
muskulatur løsnes delvist fra bækkenet
og roteres ind over såret på korsbenet.

udvikles til stadighed på nye metoder,
der har til sigte at reducere det kirurgiske traume, risiko for komplikationer og
reducere indlæggelsestiden.

Operationen
Under operationen ligger patienten
oftest lejret på maven med ansigtet
nedad. I princippet kan operationen
udføres, og er blevet udført, på vågen
patient. Det kan dog være ubehageligt
at skulle ligge på dén måde i de par
timer, operationen typisk varer. Derfor
anbefales fuld bedøvelse til trods for, at
en patient med rygmarvsskade måske
ikke kan mærke nogen smerte fra selve
operationen.
Kirurgisk behandling af tryksår er en
rigtig god behandling, når et sår ikke
forventes at hele. Men samtidig er det
vigtigt at påpege, at der ikke er tale om
et ”quick-fix”. En kirurgisk behandling
stiller store krav til en patient med rygmarvsskade - også i efterforløbet.
Man må derfor ikke forvente at kunne
fortsætte samme omfang af aktiviteter, som før tryksåret opstod, og
større opmærksomhed på aflastning er
påkrævet.

Grundet de store sårflader, som er i
en muskellap, er der også risiko for
blødning, så derfor vil der de første
dage være ilagt dræn i muskellappen
til at fjerne blod fra området.
Typisk vil patienten også få antibiotika i forløbet lige efter operationen
for at forebygge infektion efter indgrebet. Muskellappen vil blive tilset
flere gange om dagen for at sikre, at
alt går, som det skal.

Mobiliseringsplan
Efter 14 dage i den specielle seng
flyttes patienten til en almindelig seng
(oftest med vekseltryksmadras), så
man gradvist kan begynde belastningen på det opererede område. Det vil
sige, at patienten gradvist kommer
op at sidde, startende med 45 graders elevation af hovedgærdet i sengen i 15 min., tre-fire gange dagligt.
Mobiliseringsplanen er skemalagt
og på niendedagen efter opstart af
mobilisering forventes det, at patienten igen kan sidde i op til to timer i

kørestolen. Herefter bør det opererede område igen aflastes.

Fokus på fortsat aflastning
Det er vigtigt, at patienten forstår,
at selvom tryksåret er dækket med
friskt, nyt væv, kan området ikke tåle
at blive belastet. Det betyder, at der
fortsat skal være fokus på aflastning
af området i efterforløbet og nok
også resten af patientens levetid.
Man kan derfor ikke forvente at
vende tilbage til de vaner og rutiner,
som man havde før operationen, og
som kan have været medvirkende til,
at såret opstod.
Derfor er fokus på aflastning i efterforløbet - og nok resten af livet –
meget vigtigt, og man må forvente at
det vil være indgribende i ens livsudfoldelse i lang tid.

FAKTA
Tryksår med behov for lapplastik er en del af ”Specialeplan for plastikkirurgi”. Der foretages lap-operationer tre steder i landet: Rigshospitalet, Aarhus
Universitetshospital og Odense Universitetshospital. I specialeplanen er der årligt
estimeret 60 patienter, der får foretaget denne operation. Heraf er størstedelen
rygmarvsskadede. I følge OUH påvirkes ventetid til lap-operation af flere faktorer,
så som ledig specialseng (pusteseng), plejekapacitet, eventuel behov for optimerende kirurgi inden lap-operation (typisk ved svært inficerede tryksår) samt ledig
kapacitet for eventuel genoptræningsplan på rehabiliteringscenter eller i kommunalt regi. Der skal derfor ofte forventes et par måneders ventetid (når der ikke er
corona). Det er dog en god ide at forhøre om ventetider på RH, OUH og AU, da
der i perioder kan forkomme større forskelle.
RYK! 1 · 2021
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Tryksår:

Livet på stand-by?
En periode med tryksår kan få selv den mest ressourcestærke person til at føle sig håbløs. Vi ved alle, at
det er vigtigt at se lyst på tilværelsen og fokusere på muligheder fremfor begrænsninger. Men hvordan gør
man så dét, når svære tanker og følelser bider sig fast? Det kan du læse om i denne artikel.

Tekst: Berit Mus Christensen, autoriseret psykolog
Foto: Privatfoto • Colourbox

G

enerelt oplever vi mennesker
frustration, når vi hindres
i at gøre det, vi gerne vil.
Over tid kan dette udvikle
sig til bl.a. stress, angst og depression. Eksempelvis ser vi en stigende
forekomst heraf i befolkningen under
de aktuelle COVID-19 restriktioner. Ved
tryksår er restriktionerne intensiveret
markant.

Selvom mulighederne er stærkt
begrænsede, når man heler efter
tryksår, er det ikke hele livet, der er
på stand-by.
Naturlige menneskelige reaktioner
Når et tryksår opstår, er bevægefriheden
i mange tilfælde begrænset til sengen,
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og behovet for øget hjælp udfordrer
personens autonomi.
Følelsen af afhængighed og hjælpeløshed kan generere angst, nogle gange
af klaustrofobisk karakter. Lugt- og
pudsgener samt synlige bandager o.l.
påvirker selvbevidstheden i sociale
situationer. Man kan føle sig i gæld til
de mennesker, der hjælper, og frustreret over ikke at have kontrol over egen
hverdag.
En naturlig impuls ved disse følelser er
tilbagetrækning, ofte i form af social
undgåelse og isolation. Vi kan stoppe
med at invitere venner på besøg, blive
indesluttede eller vrantne i kontakten til
vores nærmeste og forsøge at sove os
fra det hele. Og vi risikerer at sætte hele
livet på standby – ikke ”kun” de dele,
som tryksårsbehandlingen kræver.
Når sådanne følelser er så normale, hvad gør man så for at undgå
dem? Det korte svar: Det kan vi ikke!
Undersøgelser peger stort set enstemmigt på, at undertrykkelse af tanker og
følelser i bedste fald ikke virker – og
faktisk på sigt ofte fører til en stigning
i ubehaget. Men betyder det så, at alt
håb er ude?

Det lidt længere svar
Der er ikke noget galt i at tænke positivt,
lede efter muligheder og give sig selv
et spark bagi, hvis man trænger til det.
Problemet opstår dog, hvis disse strategier ikke følges op af omsorg for det,
som er svært – altså af en accept af de
tanker, følelser og kropslige tilstande,
som vi helst ville, men ikke kan, være
foruden. I så fald bliver arbejdet med at
holde tristheden og bekymringerne fra

livet et Sysifos-arbejde: Det er udmattende, suger al energien ud af os – og
der er ingen belønning for arbejdet. Men
hvad er alternativet?

Accept af det, vi ikke kan ændre
Efter i lang tid at være bundet til sengen
af tryksår oplever mange, at selvværdet
påvirkes og magtesløshed og opgivenhed indfinder sig. Det er normalt,
og det er vigtigt, at tage sig godt af sig
selv. Prøv fx en øvelse fra mindful selfcompassion med fokus på at mærke og
acceptere krop, tanker og følelser lige
nu (Øvelse 1).
Den fordømmende side af vores sind
kan godt dukke op under øvelsen – for
”jeg kan jo ikke bare sidde her og have
ondt af mig selv?” Bemærk her, at der
er forskel på medfølelse og ynk. Hvis
en god ven har det svært, ville du så
styrte ind og skælde ud over, at han

ØVELSE 1

Tag en kort pause, hvor du tillader dig
selv at have det, som du har det lige
nu. Mærk, hvordan kroppen reagerer,
når du får tanker som fx ”Det nytter
ikke noget”, ”Jeg er blot til besvær”,
eller hvad du nu kæmper med. Forestil
dig, at du ser ind i øjnene på én du
holder af, som har det lige præcis,
som du har det lige nu. Hvad ser du?
Hvad er der brug for? Hvordan viser
du dette menneske, at du er der for
ham/hende lige nu? Prøv nu at forestille dig, hvordan det fra din kæres
perspektiv opleves at tage imod den
støtte, du tilbyder.

ikke tager sig sammen? Eller ville du i
første omgang sætte dig på sengekanten, lytte og prøve at forstå? Men
hvis I havde siddet dér i nogen tid, og
samtalen begyndte at gå i ring, hvad
ville der så være behov for? Et nænsomt
puf i ryggen kan være en ganske omsorgsfuld handling, hvis den bunder i
ægte medfølelse over, at vejen frem kan
være hård.

Handling på det mulige
Selvom mulighederne er stærkt begrænsede, når man heler efter tryksår, er det
ikke hele livet, der er på stand-by. Man

ØVELSE 2

Prøv at lede efter værdierne i det, du
savner at kunne gøre. Hvis du fx savner at lave mad, handler det så om
værdien at skabe et sundt (helse), velsmagende (sanselighed) eller smukt
(æstetik) måltid til dig selv (egenomsorg) og dine nærmeste (omsorg,
fællesskab, at bidrage)? Når du har
defineret nogle værdier, så overvej,
hvordan du kan udleve disse i din
nuværende situation. Værdien om at
passe på sin krop kan du fx udleve
ved at anskaffe håndvægte. Hvis
naturen og udelivet er vigtigt, kan du
måske bruge din ”oppe-tid” på terrassen eller i haven. Hvis gæstfrihed
har værdi for dig, kan du fx sørge for
småkager og kaffe, så dine gæster
føler sig velkomne. Hvis du værdsætter æstetik, kan du fx finde dit pæne
tøj frem og have pæne ting og nydelig
orden på dit sengebord.
Vær opmærksom på, at værdier
adskiller sig fra mål. Mål er noget, vi
lykkes eller ikke lykkes med, mens
værdier er noget, vi kan handle på i
nuet, og som er meningsfuldt, også
selvom vi ikke når et resultat, fx at få
det bedre.

er ikke nedfrosset for først at vågne op,
når såret er helet. Så længe vi er ved
bevidsthed, påvirker vi vores omgivelser
og vores verden - om vi vil eller ej, og
på godt og ondt. Derfor er det yderst
vigtigt for trivslen, at accept af aktuelle
vilkår følges op af mest mulig meningsfuld handling inden for de givne rammer.
Hvordan kan vi fx være nærværende
for en ven på en anden måde, end ved
fysisk fremmøde? Her kan det være en
god idé at være opmærksom på sine
personlige værdier. Prøv en øvelse til
værdi-afklaring (Øvelse 2).
Undervejs kan der sagtens opstå tanker som ”Ja, fedt nok, hun er da ligeglad med, om jeg ringer – hun har jo
nok i dem, der virkelig kan være der”.
Problemet er ikke, at disse tanker opstår
– for det kan vi som sagt ikke gøre ret
meget ved. Men det er uhensigtsmæssigt, når vi begynder at gøre blindt,
som tankerne siger! Fx ved at undlade
at tage kontakt på baggrund af tanken
”Det kan være lige meget”.

Et spørgsmål om balance
Som du måske har bemærket igennem
artiklen, kan vi have en tendens til at
være på enten acceptens eller handlingens ”side”. Det kaldes i fagsprog, at
man hælder til enten emotionsfokuseret
eller handlefokuseret coping. Men ingen
af delene vinder her. Evnen til at håndtere en periode med tryksår handler i
vid udstrækning om at veksle fleksibelt
imellem de to. Det er okay, hvis vi falder i den ene eller anden grøft en gang
imellem.
At holde balancen kræver lidt
duven frem og tilbage. Også dét er
menneskeligt.

10 TIPS
1.

Hold så vidt muligt fast i en normal døgnrytme, næringsrig kost
og de bevægelsesmuligheder,
der trods alt er (fx håndvægte i
sengen, strækøvelser osv.)
2. Fokuser på de ting, du har indflydelse på lige nu og her
3. Hav omsorg for det, der er
svært. Øv dig evt. på mindful
self-compassion
4. Led efter værdier i selv helt små
hverdagshandlinger, og vær
nærværende, når du udlever
dem
5. Engager dig så vidt muligt i din
behandling - men husk også at
fokusere på andre ting
6. Suppler underholdning/tidsfordriv med fx tv og læsning, som
giver dig reel værdi på længere
sigt
7. Vær varsom med at tro på tanker som fx “Jeg kan ingenting”
og “Det er lige meget” - sørg for
at teste løbende, om tankerne
har ret
8. Hold evt. et bekymringskvarter
dagligt, hvor du giver bekymringerne frit spil. Dukker de op
i løbet af dagen, så skriv dem
ned til senere
9. Plej de sociale kontakter, du har,
både live og virtuelt
10. Bed om hjælp (evt. ved onlinepsykolog), hvis du har behov
for det
Berit Mus Christensen er autoriseret psykolog med erfaring fra bl.a. Vestdansk
Center for Rygmarvsskade. Berit tilbyder
bl.a. coaching og psykoterapi, også som
online-forløb.
Læs mere på www.actpsykolog.dk eller
kontakt på tlf: 30 29 98 76 / e-mail: info@
actpsykolog.dk
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Tryksår:

Sår - en sej udfordring
Tekst: Mikkel Bundgaard, Birgitte Bjørkman og Bente Ovesen
Illustration: John Ø. Kristensen

Får man tryksår i dag, venter der et langt sejt træk. Måske med mange måneders sengeleje.
Tænk hvis tryksår i fremtiden kunne blive en sej udfordring på den fede måde.

D

et skal være sejt at have
tryksår! Ordene er Birthe
Marie Larsens, en ung sygeplejestuderende ved UCL,
Erhvervsakademi og professionshøjskole, i Odense. Hun og fire medstuderende er i gang med at udvikle et
komfortabelt, minimalistisk og smart
armbånd, som ved vibration minder
rygmarvsskadede om at skifte stilling.
Hun fortsætter: Man skal ikke være flov
over at have sår. Man skal tale åbent om
det og ikke se det som noget, der skal
gemmes væk. Man skal se det som en
udfordring, og ikke en forhindring.
Tanken er forjættende. Hvis både
behandlere og rygmarvsskadede møder
enhver ansats til sår med en positiv
energi og ser det som en udfordring –
“Jeg savner større ansvar i sundhedssystemet. Der var ingen kontakt fra sygehus til
hjemmepleje”

Helle Pedersen. Har haft sår i 2 år
og er fortsat ikke helet.

og ikke en tilstand – vil såret utvivlsomt
hele, inden det bliver invaliderende
eller håbløst. Så vil det måske blive en
parentes i livet.

RYK og TRYK
Cirka 95 % af alle med rygmarvsskade
udvikler på et tidspunkt i livet et tryksår.
Det kan lyde som overraskende mange,
men spørger man ind til det blandt vores
medlemmer, er det langt de færreste,
der ikke har personlige erfaringer med
sår. Som man kan læse i forrige udgave
af RYK! magasin, ender det nogle gange
med meget lange forløb, hvor tilværel-
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sen bliver sat på stand by.
En arbejdsgruppe i RYK – De uSÅRlige – har sat sig for at undersøge, hvad
der skal til for at gøre noget ved den
kedelige statistik. Efterhånden som vi er
dykket ned i emnet er det åbenbaret for
os, at der er mange årsager til, at tryksår
udvikler sig.

Den røde plet
For 40 år siden blev man på genoptræningsstederne uddannet i at holde øje
med sin hud. Man fik tudet ørene fulde
om, hvor galt, det kunne gå, og man fik
syn for sagn, når udskrevne ”kolleger”
kørte rundt i gangene på mavebåre. Ved
udskrivning blev man udstyret med et
spejl, så man kunne inspicere huden
hver aften, inden man faldt i søvn. Vi går
ud fra, at såruddannelsen fortsat er en
del af genoptræningen.
Når man kommer hjem, og hverdagen og livet skal leves, kan man nemt
glemme formaningerne eller ignorere
røde pletter hen over en knogle. Det
går nok, tænker man. Og det gør det
også, men kun hvis man ikke fortsætter
som før. Lidt flere stillingsskift, lidt mere
aflastning i løbet af dagen, en lidt mere
aflastende pude. Noget skal der til, og
så forsvinder pletten forhåbentlig.

Det lille sår
Ignorerer man pletten bliver den til et lille
sår. Via egen læge bliver man henvist
til hjemmesygeplejen. De er ofte ikke
sårsygeplejerske, men ser rigtig mange
grimme sår og vurderer ofte, at såret
er overfladisk. De renser og smører
med de samme medikamenter, som
man gjorde for 40 år siden. De er ikke
bekymrede, så det er man heller ikke
selv. De forholder sig ikke til, hvilken

pude man sidder på, eller
hvordan man i øvrigt belaster
det udsatte sted. Noget, en
kommunal ergoterapeut ville
have øje for. Pludselig er der
gået tre måneder, og såret er
stadig ikke helet. Måske er det
status quo, måske er huden
omkring lidt mere rød. Men
det ser stadig fredeligt ud.

Det dybe sår
Efterhånden er man godt
klar over, at der skal mere
aflastning til, end hverdagen
tillader, hvis såret skal hele. Man begynder at skære ned på sine aktiviteter og
tilbringer i stedet en stor del af tiden på
sofaen eller i sengen. Tiden går.
Under den fredelige overflade kan der
gemme sig en fistel eller en betændt
knogle. Ingen forholder sig til det, selv
om såret nu er flere måneder gammelt.
Først når såret er dybt nok til, at en
operation kommer på tale, forholder
plastikkirurgen sig til, hvad såret gemmer på. Der bliver foretaget en scanning, og plastikkirurgen tager stilling til,
om der skal opereres. En ventetid på et
halvt år til operation er ikke unormalt. Et
år kan nemt gå på den måde, og yderligere et halvt år kan gå med sårheling og
optrapning af belastning. Og det er ikke
kun tiden, der løber. Det gør også de
kommunale og regionale udgifter.

Behov for udfordring
En kompetent og systematiseret tilgang til udredning og helhedsorienteret
Tiden læger alle sår, blot ikke siddesår”
Overlæge og plastikkirurg, Bjørn Crewe, OUH.

SÅRTEMA

”Ingen koordinering mellem sygehusafdeling og kommune, og der er ingen
tovholder”
Claus Torp. Har haft tryksår i 22 måneder
og er fortsat ikke helet.

Facebookgruppe ””RYK OG TRYKSÅR”,
som vi håber I vil benytte til erfaringsudveksling og til at give os et lille fingerpeg
om, hvor stort problemet er.
Men der skal mere til. Politisk bevågenhed og politiske tiltag. Og et godt sted
at hente inspiration er på diabetesområdet. I den nationale kliniske retningslinje
for udredning og behandling af diabetiske fodsår anbefales alt det, som vi
efterlyser.

De seje sår

“Det er helt afgørende, at professionelt
personale inddrages og styrer behandling
og forebyggelse”

Overlæge og plastikkirurg Niels Chr.Petersen,
“Håndbog om para- og tetraplegi”, 1986.

behandling udgør den absolutte forskel
på, hvorvidt et begyndende tryksår
forebygges eller bliver til mange, mange
måneders sengeleje og måske resulterer
i kirurgiske indgreb. Der er derfor behov
for at udfordre den nuværende tilgang
og holdning til tryksår – både hos den
enkelte, hos sundhedspersonale og i det
politiske system.
Vi bør udfordre alle til med engagement
og gejst at arbejde for heling fra dag 1.
Også samfundsøkonomisk vil det give
rigtig god mening.

Gode allierede
RYK arbejder for at få den nuværende
praksis ændret, og heldigvis har vi
fået nogle gode allierede. I seneste
RYK! magasin blev et nystartet ph.d.projekt af Knærke Søgård, Odense
Universitetshospital, præsenteret. Siden

er vi kommet i god dialog med VCR og
det nystartede Vestdansk Videncenter
for Neurorehabilitering, ViC.
Endelig er vi i god dialog med forhandlere af tryksårsforebyggende puder med
henblik på afdækning af, hvilke produkter der allerede eksisterer i ind- og
udland samt evt. udvikling af nye.

Fremtid
Forskning, udvikling og afprøvning af
nye metoder og produkter bør også
være en del af fremtidens sårtilbud til
rygmarvsskadede.
Det er oplagt at bruge telemedicin i
sårbehandlingen. Dels for at samle specialiseret viden, dels for at den enkelte
kan undgå at belaste såret under transporten til behandlingen – se andetsteds
i bladet.
Det er også oplagt at afprøve nye sårbehandlingsprodukter, f.eks. Amicapsil,
som blev omtalt i sidste nr. af RYK!
Endelig er det vigtigt, at vi får et
overblik over, hvor mange rygmarvsskadede der har personlige erfaringer
med sår. Den problemstilling arbejder
vi på at få afdækket. Vi har oprettet en

Det kan være ”sejt at have tryksår” – og
sejt at behandle dem – forstået på den
måde, at det er tidskrævende, opslidende, tungt og totalt uden prestige;
både for os, og de professionelle, som
behandler de begyndende tryksår.
Må fremtiden gøre sårbehandling sej på
den fede måde. Et armbånd til at holde
øje med tiden, en “tryksårspakke”,
der inkluderer garanti for kvalificeret
behandling, en ekstremt trykaflastende
pude, som gør aflastning mulig, siddende, med tryksår. Det er den rette vej
at gå.
Det handler om en kulturændring på
“Der skal være en tovholder, så ansvaret
ikke kun ligger hos den tryksårsramte”
Sofie Hemmingsen. Har haft tryksår i
8 måneder og er fortsat ikke helet.

sårområdet – fra at afvæbne/demobilisere fysisk som mentalt til i stedet at
mobilisere/fremkalde en nyttig mental
sindstilstand med styrke til at udfordre.
Vi har i redaktionen sat fokus på tryksår over to numre af RYK! magasin
og igangsat en proces med relevante
parter. Vi vil i kommende numre følge
op på området.
RYK! 1 · 2021
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Mollii nedsætter spasticitet

Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Klik på og kør ... hvorhen du vil!
Nu også
med

9 km/t

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

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

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

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

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

Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

- Vi vil så gerne dele vores viden!

www.wayup.dk

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

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

Kontorets advokater har gennem en årrække
specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret.
Vi beskæftiger os i dag næsten udelukkende
med disse retsområder.
Vi yder kun bistand til skadelidte.

+45 33 36 99 99

Sankt Annæ Plads 7, st.
1250 København K

gp@grove-partnere.dk

Skal du også have
din annonce med?
Kontakt Hanne Qvistgaard
+45 76 10 11 42 · hq@rosendahls.dk

Egmont Højskolen
Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N
mediaservice@rosendahls.dk · www.rosendahls-mediaservice.dk
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Ny film:

Mentortilbud
En ny mentorfilm skal motivere nyindlagte patienter på Afdeling for Rygmarvsskader til at få
en mentor under indlæggelse. I filmen præsenteres vi for syv personer med rygmarvsskade,
der med hver deres positive historie inspirerer til en mentorkontakt.
Tekst: Birgitte Bjørkman

A

fdeling for Rygmarvsskader har
produceret en fin og informativ
film om mentortilbuddet på afdelingen i Hornbæk.

Hverdagsliv i ord og billeder
I filmen portrætteres syv personer med
rygmarvsskade, der fortæller om deres
vej tilbage til hverdagslivet, efter de
pådrog sig en rygmarvsskade. Om det,
der var svært og om det, der gjorde
en forskel: Mødet med et andet menneske der har været i samme situation,
der inspirerede og gav håb. De medvirkende, hvoraf nogle er mentorer på
Hornbæk, fortæller også om deres hverdagsliv med job, uddannelse, familie,
idrætsaktiviteter og fritidsinteresser - og
om at få en hverdag til at fungere med
en hjælpeordning. Forskellige historier,
forskellige liv, men alle med det til fælles, at beskrivelsen af deres hverdagsliv
i ord og billeder tjener til inspiration for
nyskadede.

Ideen bag
Filmens formål vil helt sikkert blive
indfriet, når den vises for de nyindlagte
patienter på afdelingen, og det er da
også ønsket hos mentorkoordinator
Cathrine Guldberg, der sammen med
afdelingsergoterapeut Helena Aagaard,
står bag ide og tilrettelæggelse af
filmen.
- Vi har mange gode erfaringer med

vores mentorarbejde, men det kan
sommetider være svært at overbevise
en indlagt patient om at sige ja tak til at
få en mentor, da der er så mange andre
ting, der fylder, når de er indlagt. Det
håber vi, filmen kan bidrage til, fortæller
Cathrine Guldberg, der selv medvirker i
filmens intro.
- Samtidig har vi som afdeling fået en
film om vores mentortilbud, som vi kan
vise vores nyansatte og studerende.

Giver håb om fremtiden
Mentorarbejdet på Afdeling for
Rygmarvsskadede startede med en ide
fra RYK, og siden har mange patienter gennem årene takket ja til at få en
mentor. I filmen hører vi mentorer fortælle, hvilken stor betydning, det har
haft for dem i en tid med svære tanker
om fremtiden. Udveksling af tanker og
erfaringer i samtalen med en anden
rygmarvsskadet under indlæggelsesforløbet havde stor betydning og gav dem
håb om fremtiden.

Flot resultat
Filmen er filmet og klippet af film- og
tv-produktionsstuderende Oskar Juul
Jensen, og resultatet er flot. Også set i
lyset af, at filmen er optaget i en tid med
restriktioner pga. corona, som lagde
visse begrænsninger for optagelserne.
De medvirkende er gode fortællere

og underlægningsmusik skaber en fin
stemning.
Livet går videre, også efter en rygmarvsskade. Det er de portrætterede
et godt bevis på. Men vejen til et godt
hverdagsliv kan synes langt væk, når
spørgsmål, bekymringer og tvivl tårner
sig op hos den nyskadede. Det kan man
bruge en mentor til!
Film og klip: Oscar Juul Jensen. Ide og
tilrettelæggelse: Cathrine Guldberg og
Helena Aagaard. Længde: 20
min. Kan ses på regionh.dk eller
på youtu.be/6fWGSD4Iz7g
Eller benyt QR koden.
RYK! 1 · 2021
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Telemedicin:

Erfaringer fra Norge
Norge har gjort sig en række positive erfaringer med Telemedicin i forhold til mennesker med
rygmarvsskade; både når det gælder træning og behandling af fx tryksår. RYK! magasin har
talt med overlæge og forsker Ingebjørg Irgens fra Sunnaas Hospital i Oslo.
Tekst: Stig Langvad • Foto: Sunnaas Sykehus

I

følge Ingebjørg Irgens er der flere
årsager til, at Norge er stukket af
i forhold til de øvrige skandinaviske lande, når det gælder brug af
telemedicin.
- Den mest afgørende faktor er, at der
er store, geografiske afstande i Norge
mellem den enkeltes bopæl og et hospital – og i særdeleshed til et hospital med
viden og kompetence, fortæller den
norske overlæge.

kan bringe eksperten til patientens egen
bopæl via video eller fællesmøde mellem flere eksperter.

Fysisk træning

Ingebjørg Irgens fortæller, at telemedicin meget ofte indgår som en naturlig
del af behandlingen, når det fx drejer
sig om sår, kontrol eller rådgivning og
vejledning.
- Det giver mulighed for, at man kan
tage højde for den enkeltes travle hverdag og naturligvis sørge for adgang til
flere eksperter på samme tid, uden at
den enkelte skal bruge megen tid på
befordring. Det giver optimal anvendelse
af ressourcerne hos både patienter og
sundhedspersonale.
- Det, at kunne samle flere eksperter
omkring behandlingen af den enkelte,
kan være med til at sikre, at det altid er
dem med de største kompetencer, der
sidder med ved skærmen, når beslutningerne om den mest effektive behandling eller træning skal træffes, påpeger
Ingeborg Irgens.
- Det er med til at give en bedre
rehabilitering.

Når det gælder den fysiske behandling og træning af mennesker med
rygmarvsskade, som fx fysioterapi,
så har nordmændene også gjort sig
nogle gode erfaringer med brug af
telemedicin.
- Denne form for behandling og træning
giver adgang til de bedste fysioterapeuter, uanset hvor de arbejder geografisk,
og giver også adgang til spontan deltagelse på hold med flere fysisk ligestillede deltagere. Og det kan ske direkte
eller forskudt i tid.
Ingebjørg Irgens mener, at det er et
ønske hos patienterne, efter at de har
prøvet den digitale løsning, at de kan få
adgang til mere behandling og træning
online.
- Det passer bedre ind i deres liv som
aktive medborgere på studier, arbejdsmarkedet og ikke mindst i en hverdag
med familie og et aktivt socialt liv. Og
patienterne er ganske trygge ved at
blive behandlet eller trænet over video.
Det er adgangen til den nødvendige
viden på det rette faglige niveau, som er
afgørende, påpeger Ingebjørg Irgens.
- Men det betyder naturligvis også
noget, at det kan foregå uden at skulle
gå på kompromis med andre aktiviteter i
dagligdagen.

Sårbehandling

Dokumentation

Når det gælder behandling af sår, så har
afstand til hospital med den nødvendige
viden og bedste behandling afgørende
betydning i forhold til, hvor længe den
enkelte skal sidde på sin bagdel. Her
har telemedicin en stor fordel.
- Det betyder naturligvis også noget, at
det er betydeligt billigere, fordi man bl.a.

Det er Ingebjørg Irgens’ vurdering, at der
er mange forskningsmæssige former
for dokumentation, der beskriver telemedicin som en god sundhedsfaglig og
samfundsøkonomisk investering, særligt
til behandling og opfølgning af sår.
De norske erfaringer viser dog samtidig,
at teknologien kun er et hjælpemiddel til

Naturlig del af behandlingen

30 1 · 2021 RYK!

at opnå behandling eller træning. 80%
af selve behandlingen og træningen er
afhængig af god organisering og den
ekspertise, som sundhedspersoner
bidrager med. Derfor påpeger Ingebjørg
Irgens da også, at teknologien, som kun
optager en lille del af behandlingen eller
træningen, ikke står i vejen for et stort
og godt udbytte for den enkelte patient.

Mange fordele
Det er Ingebjørg Irgens forventning, at
der kommer mere online behandling
og træning til. Ikke kun fordi det giver
adgang til flere eksperter, mindre tidsforbrug og mere spontanitet, men også
fordi det kan være med til at reducere
det samlede tryk på vores klima og miljø
med en begrænsning i udslippet af CO2.
- Det er også mit håb, at Danmark og de
øvrige skandinaviske lande i øget grad
implementerer telemedicin i behandling
og træning, fortæller Ingebjørg Irgens,
der skal præsentere Sunnass positive
resultater på NoSCoS i Gøteborg i
efteråret.
- Og så har jeg en ambition om at
lave en nordisk gruppe om brug af
telemedicin blandt patienter med
rygmarvsskade.
Ingebjørg Irgens
m.fl. fik sidste
efterår publiceret
”Optimal management of health care
for persons with
disability related to
spinal cord injury:
learning from the
Sunnaas model of
telerehabilitation”
Sunnaas Sykehus er Norges største, specialiserede sygehus inden for rehabilitering for bl.a.
patienter med rygmarvsskade og har i mere
end syv år implementeret telerehabilitering i
deres behandling og rehabilitering.

Telefysioterapi

Læs også lede
ren
på side 5

En meget stor andel af mennesker med rygmarvsskade får vederlagsfri fysioterapi og bruger megen
tid ved fysiske fremmøder. Men med COVID-19 er der mange, der har aflyst deres behandling. Det er
derfor interessant at se på, om man har eller kan hente erfaringer med telefysioterapi til at forbedre den
vederlagsfrie behandling til gavn for alle parter.
Tekst: Stig Langvad

I

den nuværende situation med en
verdensomspændende epidemi, er
det naturligt, at mange mennesker
med rygmarvsskade ikke har lyst til at
møde fysisk op hos deres fysioterapeut
for at modtage vederlagsfri fysioterapi
og måske derfor gerne vil modtage
behandling via telefysioterapi.
Landets fysioterapeuter har imidlertid
ikke megen erfaring med telefysioterapi, når det gælder mennesker med
rygmarvsskade, og til trods for at der er
lavet en midlertidig aftale om, at man
kan få honorar for behandling via telefysioterapi, så er der ikke noget, der tyder
på, at det bliver brugt blandt patienter
med rygmarvsskade og således heller
ikke, at der indhøstes erfaringer.

og inden for de seneste ti måneder er
der kommet flere til, og de beretter om
mange gode erfaringer med at anvende
internettet som kanal til at nå ud til
deres patienter med både hold- og individuel træning, fx når det gælder KOL.
Erfaringerne siger, at det kan lade sig
gøre, særligt når der har været en fysisk
konsultation først og teknikken giver den
nødvendige hastighed hos både fysioterapeut og patient.
At fysioterapeuterne tror på telefysioterapi kan man tydeligt se ved, at Dansk
Selskab for Fysioterapi har sat fokus på
emnet med god introduktion til anvendelsen generelt, selvom fysioterapeuterne stadig giver udtryk for helst at ville
behandle med manuel ”berøring”.

Gode erfaringer

Mange fordele

Det er dog ikke ukendt for en del fysioterapeuter at benytte telefysioterapi,

Der kan være fordele i forhold til motivation, adgang til klinikker med særlige

Online psykoterapi
Fordelene ved online psykoterapi er nemme at få øje på, ikke mindst hvad
angår tilgængelighed. Alligevel er mange mennesker forbeholdne over for
formen. Forskning viser dog god effekt.
Tekst: Berit Mus Christensen

E

r psykoterapi som videokonsultation
lige så godt som face-to-face konsultation? Ja, et kig på forskningen viser
overordnet signifikant effekt af særligt
internetbaseret kognitiv adfærdsterapi
(iCBT) ved de hyppigst forekommende
psykiske lidelser som panikangst,
generaliseret angst og mild til moderat
depression. Sammenligner man iCBT
med traditionel, kognitiv adfærdsterapi
(CBT), ses lignende effekter for de to
settings.
Til min egen, indledningsvise overra-

skelse stemmer min personlige erfaring
som psykolog overens med forskningen.
Selv mere komplicerede processer og
øvelser kan lade sig gøre over video,
hvis begge parter er indstillede på det.
Det er nyttig viden i en corona-tid, hvor
frygt for smitte fylder hos mange, som
af samme grund ikke ønsker fysisk
konsultation.
Om end enkelte problemstillinger kræver
direkte kontakt, kan langt de fleste hjælpes lige så effektivt virtuelt som live.

kompetencer, mulighed for at følge
behandling på hold, udnyttelse af hjælpemidler i eget hjem, at følge online
programmer, spontant eller når det
passer - også uden for normal åbningstid, deltagelse i behandling uden at
skulle køre frem og tilbage flere gange
om ugen (og tilmed spare penge på
transportgodtgørelse) og mulighed for
reducering af antal gange, hvor man
skal afsted til behandling i studie- eller
arbejdstid.

Afløser ikke traditionel fysioterapi
Erfaringer viser, at telefysioterapi kan
være med til at øge motivationen, selv
om fysioterapeuterne måske anvender
ensartede og afprøvede programmer
frem for individuelle og nye. Det er dog
ikke forventningen, at telefysioterapi kan
afløse den traditionelle fysioterapi generelt eller i forhold til den enkelte.

PRAKTISKE TIPS
Den største problemkilde ved videokonsultation er dårlig internetforbindelse, så sørg for at dette er i orden.
Det kan hjælpe, at du placerer dig
tæt på router e.l.
Sørg for at afprøve forbindelsen
inden samtalen. Har tjenesten
adgang til dit kamera og mikrofon?
Sørg for, at din PC/tablet/mobiltelefon/app er helt opdateret. Det har
både betydning for drift og sikkerhed
Brug en sikker tjeneste. Selv med
begge parters skriftlige samtykke er
fx Skype, WhatsApp og Facetime
ikke lovlige til personfølsom kommunikation (GDPR)
Berit Mus Christensen
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Læserindlæg:

Fleksjob og folkepension
Jeg er fleksjobber og er meget glad
for mit arbejde som socialrådgiver.
Desværre er jeg én af dem, der står til
at blive tvunget på folkepension, når jeg
fylder 66½ år sidst i 2021.
Dagligt høres det i medierne, at ældre
på arbejdsmarkedet kan trække sig
tilbage på forskellig vis, eksempelvis
på en seniorførtidspension, ligesom
at ældre lønmodtagere kan forblive
på arbejdsmarkedet med opsat folkepension, og således udskyde
folkepensionen.
En overset gruppe er os i fleksjob, som
efter gældende regler skal overgå til
folkepension, når folkepensionsalderen indfinder sig. Det er uretfærdigt og
diskriminerende, at vi ikke har samme
mulighed som andre lønmodtagere for
at kunne blive på arbejdsmarkedet med
opsat folkepension.
Jeg er selv i fleksjob på 20. år på
samme arbejdsplads men må ved
udgangen af 2021 overgå til folkepension, da jeg da er fyldt 66½ år. Men jeg
er ikke interesseret i folkepension. Jeg
vil langt hellere fortsætte i mit fleksjob
som socialrådgiver sammen med mine
kollegaer. Jeg elsker mit arbejde, mine

kollegaer og ikke mindst at tjene mine
egne penge!
Min livssituation er noget anderledes
end andre lønmodtageres. Jeg sidder i
el-kørestol efter en trafikulykke i 1972.
Dengang var jeg 17 år. Ulykken medførte, at jeg brækkede halsen og blev
tetraplegiker. Jeg blev bevilget førtidspension i 1973 men valgte senere at
ansøge min kommune om revalidering til
socialrådgiverstudiet, som blev bevilget
i 1985. Efter endt uddannelse med eksamen i 1988 arbejdede jeg i mange år
som frivillig i Frivilligcenter SR Bistand i
København, hvor jeg i dag har arbejdet
som socialrådgiver i mere 30 år.
I 2001 blev jeg bevilget fleksjob på
samme arbejdsplads og fik for første
gang en lønseddel, som betød virkelig
meget for mig. Ved at tjene mine egne
penge følte jeg mig på lige fod med
andre og ikke længere som førtidspensionist. Nu blev det lige pludselig
muligt for mig at rejse til udlandet og få
”batterierne” ladet op. I dag rejser jeg
flere gange om året til Spanien. Det er
rigtig dejligt blandt andet på grund af
mine smerter som konsekvens af mit
handicap.

Det frustrerer mig meget, at jeg snart
mister mit fleksjob, som betyder alt for
mig! Jeg kan på grund af mit handicap
ikke så meget andet end at være socialrådgiver, som jeg til gengæld håndterer
godt og ansvarligt.
Jeg håber, at både landets medier og
handicaporganisationer vil skabe større
opmærksomhed omkring os fleksjobbere. En ændring af fleksjobreglerne vil
betyde, at fleksjobbere også får mulighed for at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet med en opsat folkepension
ligesom andre lønmodtagere på det
danske arbejdsmarked.
Med venlig hilsen
Kim Lundsgaard

Efter gældende regler mister jeg som

Fleksjob efter folkepensionsalder:

Politisk proces

Tekst: Jeppe S. Kerckhoffs, faglig og politisk chef i DHF

I Danmark er der et politisk ønske om at flere skal have
fodfæste på arbejdsmarkedet – og flere skal kunne blive
længere på arbejdsmarkedet. I Dansk Handicap Forbund
ønsker vi at støtte denne mulighed, men det skal være på
fair og lige vilkår med andre på arbejdsmarkedet.

Forkert tænkning
En problemstilling konkret, som er helt urimelig, er det
forhold, at man ikke kan få lov at blive i et fleksjob efter
folkepensionsalderen på lige fod med andre, som ønsker
at fortsætte i deres job – til gavn for både den ansatte,
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sagt mit fleksjob ved udgangen af
2021. Paradokset er imidlertid, at andre
lønmodtagere på arbejdsmarked godt
kan blive i deres arbejde efter folkepensionsalderen - med opsat folkepension. Ligeledes har staten ovenikøbet
indført skattefrie seniorpræmier for at
få lønmodtagere til at fortsætte med at
arbejde. Den mulighed har jeg ikke og
føler mig således ret diskrimineret.

virksomheden og resten af samfundet. Selvom man har
ændret på lovgivningen, så man kan beholde andre handicapkompenserende ordninger, så har denne mulighed ikke
slået igennem for fleksjob. Det er en helt forkert tænkning,
når man ikke giver fleksjobbere samme mulighed som andre
borgere.

Politisk proces
Netop derfor har forbundets kongres i efteråret taget en
principbeslutning om, at vi vil have politikerne til at løfte
denne problemstilling.
Derfor er der sat gang i en politisk proces, og er du en af
dem, som står for at blive ramt af problemet, så hører forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg meget
gerne fra dig.
Kontakt: Jeppe S. Kerckhoffs, mail:
jeppe@danskhandicapforbund.dk

Forskning:

Wings for Life
Ved sidste års Wings for Life World Run blev der samlet 2,8 mio. EURO ind til forskning i rygmarvsskader.
Med 28 nye forskningsprojekter finansierer fonden i dag i alt 59 internationale forskningsprojekter verden
over. Fondens store mål er at finde “the cure” for rygmarvsskader.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Wings for Life Foundation

D

e vigtigste forskningsområder,
der understøttes med økonomiske midler, er følgende:

Sekundær skade
Dette forskningsområde sigter mod at
forhindre den sekundære skade. En
rygmarvsskade forårsager umiddelbart
en massiv nedbrydning af neuronale og
understøttende celler (kendt som glialceller) omkring skadestedet. Projektet
tilsigter en beskyttelse af de intakte
celler efter en akut rygmarvsskade og
dermed at bevare flere funktioner for de
berørte.

Plasticitet
Rygmarvsskade ledsages af frigivelse
af stoffer, der blokerer for fornyet vækst
af nerver. Målet for dette forskningsområde er at finde, analysere og eliminere disse stoffer kendt som naturlige
vækstinhibitorer. I de sidste par år er der
gjort store fremskridt på dette område.
Derudover er det vigtigt at forstå
mekanismerne, der ligger til grund for
omorganiseringen af rygmarvskredsløb
og sammenkoblinger.

Regeneration

Imaging

Når en voksen nervefiber i centralnervesystemet er fuldstændigt afbrudt, er
dens evne til at vokse tilbage meget
begrænset. Forskning på dette felt
søger efter måder at stimulere nerver til
at regenerere og vokse igen.

En række prækliniske studier rapporterer positive resultater, såsom forbedret vækst af nervefibre og et bedret
adfærdsresultat. Dog mangler man
billeddannelsesteknikker til at overvåge
ændringerne i rygmarvsvævet in vivo
(levende forsøg). Denne kendsgerning
gør det vanskeligt at belyse de underliggende mekanismer og sammenligne
resultaterne. Wings for Life udfører
banebrydende arbejde på dette felt ved
at finansiere studier, der sigter mod at
udvikle bedre in vivo-billedteknikker.

Neural rekonstruktion
Dette forskningsområde sigter mod at
erstatte ødelagt væv med transplantation af celler og/eller biomaterialer.
Meget lovende tilgange fokuserer på
brugen af stamceller eller protesebiomaterialer til reparation af såret
rygmarvsvæv.

Isolering af nervefibre
Skadede nervefibre mister deres beskyttende dækning, kendt som myelinskeden. Som en elektrisk ledning, der
mister sin isolering, mister de demyeliniserede nervefibre deres evne til korrekt
transmission af signaler. Her understøttes forskning, der sigter mod at gendanne denne beskyttende kappe med
isolering af nervefibrene (remyelinering)
og forbedre nervecellefunktionen.

Rehabilitering
Forskningsprojekter på dette område
er ikke fokuseret på direkte gendannelse af det sårede nervesystem, men
på forbedring af de funktionelle tab og
dermed forbedring af livskvalitet. For
blot at nævne nogle få eksempler på
kompenserende behandling: Blære- og
tarmfunktion, neuropatiske smerter samt
udvikling af nye rehabiliteringsmetoder.
Kilde: wingsforlifeworldrun.com
RYK! 1 · 2021
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..... fra Afdeling for Rygmarvsskader

Vaccination mod COVID-19

24 timers blodtryks- og pulsmåling

Vi har i AfR gennemgået vore lister over patienter
tilknyttet vor afdeling og forsøgt at inddele prioriteringerne efter Sundhedsstyrelsens to betegnelser,
”særligt øget risiko” (for Covid), og ”øget risiko”. Vi har
indmeldt ca. 900 patienter med diagnosen ”tetraplegi”,
dvs. komplette eller inkomplette. Der er selvfølgelig
ikke foretaget en vandtæt prioritering, da afdelingen
ikke har haft ressourcer til at gennemgå hver enkelt
patient. Vi kan således ikke garantere, om alle kommer
i ”korrekt” rækkefølge. Afdelingen vil senere gennemgå
paraplegi og indmelde til vaccination.
Claus Andersen, ledende overlæge

Ny IT-løsning i form af en tablet er en stor succes, når indlagte
patienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskade skal registrere
døgnets aktiviteter. Både patienter og personale er glade.

Ingen smitte med COVID-19
Afdelingen har til dato ikke haft smittespredning inde
i afdelingen, hverken blandt personale eller patienter.
Afdelingen er fortsat delvis lukket, således at der er
besøgsrestriktioner, begrænset til 1 person og kun efter
aftale med afdelingen på forhånd. Vi opfordrer til, at
pårørende lader sig Covid-19-teste forud for besøg,
både i afdelingen og i ambulatoriet. Der er ikke et krav
om test, men en opfordring, da det er i alles interesse,
at mindske sandsynligheden for smitte mest muligt.
CA

“Statuskontrol”
I februar blev sygeplejeambulatoriet udvidet med
”status-kontrol” og er til patienter med normale nyrefunktioner, men som tidligere har haft lægekontroltid.
Disse flyttes til sygeplejersker, som gennemgår samme
journal som hos lægerne. Ved behov kan patienterne
ses tværfagligt også med deltagelse af læger.
CA

Tekst: Rikke Middelhede, overlæge

I et samarbejde mellem Ingeniør
skolen, Aarhus Universitet og
VCR har to ingeniørstuderende,
Josefine Rosen
skjold Madsen
og Anders Rosengaard, sammen med fysioterapeut Jørgen
Vibjerg, overlæge Rikke M.
Hansen og vejleder, forskningsoverlæge Helge Kasch arbejdet på at gøre kvaliteten af 24-timers
døgnblodtryksmålinger endnu bedre.

Måling vigtigt
Vores patienter med rygmarvsskade kan have påvirkning af det autonome nervesystem. Det kan dreje sig om et meget svingende blodtryk og kraftige ændringer med stigninger og fald i puls i forbindelse
med fx træning, forflytninger, toiletbesøg, fødeindtag mm. Derfor får
alle nyindlagte og visse af vore ambulante patienter på VCR lavet en
døgnblodtryksmåling.

Dagbog giver ikke det fulde billede
På VCR har alle hidtil udfyldt en dagbog på papir. Det har dog
været svært for mange af patienterne og for nogle umuligt at skrive,
hvilke aktiviteter og symptomer man oplever i løbet af et helt døgn.
Personalet har derfor hjulpet med at udfylde dagbogen, men ofte
ønsker patienten ikke at “forstyrre” personalet for at få hjælp til at
notere, at man ligger i sengen og hviler – hvis der ikke er noget galt
- eller også glemmer man det.
I et pågående kvalitetsprojekt har vi vist, at der er meget stor forskel
på, i hvilket omfang, patienter skriver i deres dagbog. Dette gør, at
vigtige informationer om aktiviteter, der kan påvirke blodtrykket, ikke
noteres - og dermed mistes muligheder for tolkning og tilrettelæggelse af et mere optimalt rehabiliteringsforløb.

Udvikling af tablet

Fuldt åbent
Både 7-og 5 døgnsafsnittene og AfR’s ambulatorium
er fuldt åbne og ikke påvirket af COVID 19.

Kontaktinfo til ambulatoriet
Ambulatoriet: Tlf. 3863 1990
Tirsdag-fredag kl. 8-15
Sygeplejeambulatoriet: Tlf. 3863 1963
Tirsdag til fredag kl. 8.00 - 9.00
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Målet med det nye tiltag har været, at det skulle være nemt for både
patienter og personale at bruge. Derfor har de to ingeniørstuderende
udviklet en tablet, som giver mulighed for med få klik på en interaktiv
skærm at afrapportere, hvilke aktiviteter der laves i løbet af et helt
døgn. Patienten påmindes ved en lyd i dagstid om at notere aktiviteter, hvis der er gået mere end et aftalt tidsrum, fx 30 minutter, siden
patienten sidst har trykket en aktivitet ind på tabletten.
Både patienter og personale er godt tilfredse med den nye mulighed,
der forventes at bidrage til, at rehabiliteringsforløbene i højere grad
kan individualiseres under hensyntagen til svingninger i blodtryk og
puls hos patienter med rygmarvsskade.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Ny forskningsterapeut

Forskningsansvarlig sygeplejerske

Der er blevet ansat en ny forskningsfysioterapeut på VCR.
Hans navn er Erhard T. NæssSchmidt, og han har tidligere
været ansat som forsker på
Forskningsenheden Hammel
Neurocenter – Universitetsklinik,
som for nyligt har indgået tæt
samarbejde med forskningsenheden på VCR. Erhard ser frem
til det nye samarbejde mellem
forskning, udvikling og klinik på både VCR og Hammel
Neurocenter. De sidste otte år har han arbejdet i forskningsenheden på Hammel Neurocenter og har her bl.a.
lavet en ph.d. inden for undersøgelse og behandling af
hjernerystelse og et post doc forløb i forbindelse med
undersøgelse og behandling til patienter med bl.a. neurologiske lidelser. Han har derfor bred erfaring med forskellige patientgrupper og forskningsmetoder, hvilket han
håber kan understøtte den igangværende og fremtidige
forskning på VCR og komme patienter med rygmarvsskade til gavn.
Jørgen Vibjerg

Randi Steensgaard har arbejdet på VCR
siden 2006, først som sygeplejerske og
siden som klinisk sygeplejespecialist. I
sommer 2020 forsvarede hun sin ph.dafhandling med titlen “Promoting patient
participation in rehabilitation caring for
the patient’s perspective” som er baseret
på forskning, der tager udgangspunkt i
patientforløb på VCR.
Pr. 1. december 2020 blev Randi ansat
i en ny stilling som forskningsansvarlig
sygeplejerske, hvor hun skal arbejde for at skabe sammenhæng mellem klinik, forskning, uddannelse og innovation. Den
samlende funktion går på tværs af faggrupper, hvorfor hendes
opgave bliver at støtte og udvikle den samlede rehabiliteringsindsats. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med funktionsledelsen,
Forsknings- og Udviklingsafdelingen og de øvrige medarbejdere
på VCR. Randi er medansvarlig for uddannelse og udviklingsindsats tværfagligt på VCR i tæt samarbejde med de medarbejdere,
der er specialeansvarlige, uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og ansatte i udviklingsstillinger.
Ud over et udviklings- og forskningsrettet fokus vil Randi også
fortsætte sine aktiviteter i Vestdansk Videnscenter for neurorehabilitering (VIC), hvor hun er en del af koordinationsgruppen og formand for indsatsområdet omkring Det meningsfulde hverdagsliv.
Randi vil fortsat medvirke til at placere VCR som en central aktør
i rygmarvsskaderehabilitering internationalt.
Vi ønsker Randi tillykke med stillingen og ser frem til det fremtidige samarbejde.
Jørgen Vibjerg

Tablets til pårørende ved onlinemøder
Henover efteråret har vi haft
afprøvet fire tablets til brug for
videokonferencemøder med
en pårørende. Løsningen gør
det muligt for den pårørende
at deltage i møder på VCR via
en sikker forbindelse, uden et
fysisk fremmøde. Den pårørende har på denne måde mulighed for at deltage i forløbsmøder, målsætningsmøder, til stuegang, møde med
psykologen, socialrådgiver eller andre møder, hvor det er
hensigtsmæssigt, at den pårørende deltager.
Det må siges at have være en stor succes. bl.a. fordi det
er en billig og meget enkel løsning, og timingen har været
perfekt set i lyset af de mange corona-restriktioner, der
giver begrænsninger i det fysiske fremmøde.
Videomødet kommer i stand, ved at personalet sender
den pårørende et link i en SMS, som den pårørende skal
aktivere ved det aftalte starttidspunkt for mødet. Det kræver, at den pårørende har en Smartphone.
Det betyder, at vi har indkøbt fire tablets til glæde for
patienter, pårørende og personalet på VCR.
Lasse Thulstrup, ledende terapeut

COVID-19 vaccinationer
I januar fik alle patienter på VCR tilbudt vaccination. Der blev gjort
et klinikrum klar til formålet, og med god organisering blev hele
vaccinationsrunden afviklet samme formiddag. Det var til stor
glæde for vores patienter, der længe har set frem til at blive vaccineret, og de har også fået nummer to vaccination. Personalet
bliver tilbudt vaccination, når der er vacciner til rådighed.
Lasse Thulstrup, ledende terapeut

Ny Hvidbog i Rehabilitering
En ny hvidbog i rehabilitering vil blive lanceret i september 2021
i forbindelse med Verdenskongressen for Rehabilitering, RIWC.
Støttet af VELUX FONDEN skal DEFACTUM og REHPA i fællesskab udarbejde hvidbogen. Arbejdet er godt i gang, og Randi
Steensgaard, forskningsansvarlig sygeplejerske på VCR, deltager i den tværgående ekspertgruppe, der deltager i udarbejdelse
af bogen.
Jørgen Vibjerg
RYK! 1 · 2021
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BPA

Wings for Life App Run

RYK inviterer sammen med Handicapformidlingen til en
hyggelig og faglig aften med fokus på BPA ordningen.
Aftenens program indledes med en kort gennemgang af BPAordningens historie v/ specialkonsulent Gitte Jensen. Vi skal høre
om en bruger, der er kommet økonomisk i klemme i systemet i
oplægget ”Hvor galt kan det gå?”, og Handicapformidlingens
juridiske konsulent, Magnus Fristrup giver en juridisk status på
BPA-området, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål. Aftenen afsluttes med en paneldebat.
Handicapformidlingen er vært for mad og drikke, kaffe og kage.
Der afholdes temaaften i både Øst- og Vestdanmark.
ØST: 25. maj. Hvalsø, Åsvejen 36, Hvalsø, Lejre
VEST: 27. maj. Vildbjerg, Sports Alle 6, Vildbjerg, Herning
Frist for tilmeling er hhv. 18. og 20. maj.
Find mere info og program i flyer, du har modtaget sammen
med dette nummer af RYK! magasin. Tilmelding på ryk.dk

Modtagelse af arv
RYK har modtaget en arv på 200.000 kr. fra Elise Margrethe
Palner. Afdøde var født i 1924 og boede i Brøndby frem til sin
død den 23. oktober 2019. Afdøde testamenterede 60% af sine
aktiver til fire velgørende institutioner – her var RYK den ene. Der
følger ikke betingelser med arven.
- RYK kan ikke takke Elise, men vi vil gerne tilkendegive, hvor stor
pris vi sætter på at være betænkt på denne måde, siger RYKs
formand Helle Scmidt.
BB

Søndag den 9. maj løber hele verden for at fremme
forskning af rygmarvsskader.

R

undt om på kloden starter alle løbere ud kl. 13.00
dansk tid og løber, indtil de indhentes af den virtuelle mållinjebil, der sættes i gang 30 minutter efter løbets
igangsætning. Wings for Life World Run har altså ikke en
fastlagt distance, men derimod bestemmer dit eget tempo,
hvor langt du vil løbe på dagen.
I år løbes den danske udgave af løbet i Fælledparken
i København. Der er en rundstrækning på ca. 4 km
på løbebane, asfalt og grus, som du kan køre/løbe så
mange gange du kan eller har lyst. Kan du ikke løbe med
i København, kan du løbe en valgfri destination med
appen på din smartphone. Det gælder også, hvis løbet i
Fælledparken må aflyses pga. Corona restriktioner.

Tilmelding
Link: wingsforlifeworldrun.com/en/locations/copenhagen
Her finder du også praktisk info, rute, mv. Under Team
kan du tilmelde dig Team RYK. Download Wings for Life
World Run-appen i App Store eller Google Play Store. På
dagen skal du blot huske din opladede smartphone og dit
udprintede startnummer, så du kan følge med i, hvornår
du indhentes af den virtuelle mållinjebil.
Deltagergebyr går ubeskåret til forskning i rygmarvsskader.
Der opdateres løbende på RYKs facebookside: “RYK Rygmarvsskadede i Danmark”.

RYK fylder 50 år

Generalforsamling

RYK har 50 års jubilæum i 2022, og det skal fejres efter alle kunstens regler. Planlægningsgruppen er for længst nedsat og er i
fuld gang med at sammensætte et program for året.
Der bliver nok at se til, så sidder der nogen, der har lyst til at
være med til at deltage i nogle af opgaverne, så hører vi gerne
fra jer. Så laver vi en liste, vi kan række ud til, når programmet er
færdig. Store som små bidrag modtages med stor tak. Send en
mail til hcs@ryk.dk.
Bestyrelsen

RYKs generalforsamling er udskudt til den 2. oktober 2021
med afholdelse i Aarhus. Bestyrelsen håber, at alle til den
tid har fået vaccinen, så vi kan holde en fysisk generalforsamling med alt, hvad vi holder af.
Gå ikke glip af denne vigtige dag - sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Mere om dagen med indkaldelse og foreløbig
dagsorden bringes i RYK! magasin nr 2.
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.
Bestyrelsen
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Uge 30

Planlægningsgruppen og Egmont Højskolen har brugt vintermånederne til at få programmet for
dette års sommerkursus på plads. Og der er både de velkendte hold og nye hold i vente sammen
med spændende foredrag, hyggeligt samvær og masser af frisk havluft.

Tekst: John Hinrup og Karin Busk • Foto: Lone Ebdrup

V

i håber, at vi i lighed med sidste
år kan gennemføre RYKs og
Egmont Højskolens sommerkursus i uge 30. I bedste fald
som vi kender det fra gamle dage før
COVID-19, i næstbedste fald, som vi
gjorde sidste år, hvor vi heldigvis kunne
gennemføre på lidt nedsat kraft.
På grund af restriktioner måtte vi organisere vores samvær på en lidt anden
måde sidste år. Mange af de tiltag har
vi fået positive tilbagemeldinger på fra
kursisterne, og derfor har vi valgt at tage
nogle af disse med til dette års Uge 30 uanset hvordan vores rammer bliver i år.

Hold
Vi har fyldt ugen op med mange spændende hold, og vi synes, at der igen i
år er et bredt udvalg. Både velkendte

Foredrag: Klima og vejr

bådtyper: Mini 12’eren, hvor du sejler
alene, Olsen Twin, hvor der er plads til
to personer samt de større racere Sonar
og J-80. Vi forventer at byde kursisterne
velkommen i en nyrenoveret svømmehal
og sætter derfor svømning på programmet igen. Og skolens nye værksted,
som blev indviet sidste år, lever helt
op til vores forventninger, så igen i år
kan man vælge faget ”Fra skrot til hot”.
Derudover bliver der i år et gensyn
med fagene Kor, Skrivekursus, Idræt,
Psykologi, Madlavning, Maleri m.fl.

Foredrag og samvær

hold - men også nye for de nysgerrige.
Fælles for alle hold er, at man kan deltage uanset forudsætninger.
Til vandhundene bliver der rig mulighed
for at komme på og i vandet, det rigtige
vand i Saksild bugt. Der er som altid
sejlads, hvor der er plads og tid til både
de helt uøvede og til de mere erfarne.
Her vil man få den nødvendige viden til
at begå sig på vandet i fire forskellige

Ud over fag er der også fællestimer
med spændende foredrag og hyggeligt
samvær. Og vi bliver også præsenteret for den nye højskolesangbog, som
udkom efteråret 2020. Sammen med
Jesper Moesbøl bydes op til fællessang
og snak om fortolkninger og historier
bag sangene.
Programmet er udsendt med dette RYK!

Jesper Theilgaard er uddannet meteorolog, kendt vejrvært og har i 40 fortalt om vejret. Nu ser han det som en
væsentlig opgave at formidle viden
om de aktuelle klimaændringer. For
der skal handles nu, hvis de ikke skal
skabe mere kaos i verden, end der
allerede er. Foredraget giver et letforståeligt indblik i den komplicerede
debat om klimaets tilstand – men er
også en fortælling om de muligheder,
klimaforandringerne giver.
magasin. Find det også på egmont-hs,
hvor du også tilmelder dig.

TILSKUD
Egmont Højskolen administrerer på vegne
af Vanførefonden, Bevica Fonden og
Bevica Legater puljen »Den gode oplevelse
i et fællesskab med andre«. Puljen har til
formål at give mennesker, der er udfordret
af handicap og økonomi, mulighed for
gode oplevelser i et fællesskab med andre.
Kursister kan ansøge om udgiften til eget
kursus og ledsagers ophold. Find vejledning og ansøgningsskema på egmont-hs.
dk (under Sommerkurser: »tilskud«).
RYK! 1 · 2021
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Kort Nyt
Robotforskning

Ny forskning med tungestyret exoskelet
På Aalborg Universitet har forskere udviklet et exoskelet, EXOTIC, som
er et tungestyret, intelligent arm-exoskelet til mennesker med tetraplegi
uden, eller med meget lidt, funktion i arme og hænder. Mennesker
med en høj rygmarvsskade har et stort potentiale for anvendelse af
exoskeletter til at opnå
bevægelse, men paradoksalt nok er det ekstra svært
ved at styre et exoskelet,
da det ikke altid er muligt
at bruge fx et joystick.
Derimod er tungen meget
smidig, og derfor er den et
oplagt styringsinstrument.
Derfor styres det nye exoskelet ved hjælp af en lille
metalkugle, der limes fast
til enden af tungen, og
denne metal kugle bruges
derpå som et pegeredskab
på en elektronisk, trådløs
ganebøjle, der sættes op i ganen. Da ganebøjle og metalkugle sidder
inde i munden, gør det systemet meget diskret. I øjeblikket testes exoskelettet på personer uden funktionsnedsættelser, og det forventes,
man kan påbegynde forsøg med mennesker med tetraplegi i løbet
af foråret. Forsøgene i foråret afventer dog stadig godkendelse for at
kunne starte.
For interesserede i forsøget og eventuel deltagelse kontakt Mikkel
Thøgersen på e-mail: mt@hst.aau.dk
BB

En ny forskningsgruppe på Aalborg Universitet har set
dagens lys. Under ledelse af lektor Lotte N. S. Andreasen
Struijk har man etableret Neurorehabilitational Robotics
and Engineering (NRE). Forskningsgruppen har store
ambitioner og mål med brug af robotter til kontrol af
kroppens bevægelser; hvad enten det er med tunge- eller
muskelbevægelser, hjernesignaler eller en kombination.
Forskningsgruppen har bl.a. etableret et spændende
samarbejde med Life Science Robotics i Danmark og
Roessingh Research and Development i Holland, der
involverer robotten ’ROBERT’, der er en rehabiliteringsenhed til brug under indlæggelse. Gruppen kører i øjeblikket projektet EXOTIC, hvori der udvikles et tungestyret,
intelligent arm-exoskelet til mennesker med tetraplegi
uden funktion i arme og hænder. Gruppen starter forsøg
med exoskelettet i foråret. Læs mere om forskningsgruppen på facebooksiden ”Neurorehabilitation Robotics and
Engineering – NRE”
BB

BPA – Bladet
BPA – Bladet er det eneste landsdækkende blad for BPAborgere i Danmark. Det er Bruger & Hjælper Gruppen i
Vejle, der udgiver bladet, som udkommer 4 gange om
året. Bladet er digitalt og findes på gruppens hjemmeside: bh-g.dk/, hvor man også finder tidligere numre.
BB

Powerchair Floorball
Søger du et aktivt idræts- og fritidsliv?

E

r du til fart, action, taktik og sammenhold? Powerchair Floorball
(også kendt som kørestolsfloorball) er
en el-kørestolsdrevet sport med fart,
tempo og taktik. Sporten kan som
udgangspunkt spilles af alle med et
fysisk handicap, der lever op til det
officielle mindstehandicap defineret
af Parasport Danmark, og derfor er
der en bred repræsentation af handicap i idrætten. Spillere med mindre
funktionsnedsættelser benytter ofte
almindelige floorballstave, mens spillere, der er fysisk svagere, benytter en
speciel, fastmonteret stav på stolen.
I Powerchair Floorball er der fem spil-
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lere på banen fra hvert hold,
og kampe afvikles over 2
x 20 minutter (effektiv spilletid). Der benyttes særlige
sportsstole, der er bygget til
formålet. Så vidt muligt stiller
klubberne stole til rådighed,
og ellers kan man sagtens
benytte sin egen stol, indtil der er en
sportsstol til rådighed. Klubberne er
meget behjælpelige med at ansøge
kommunen om støtte til køb af egen
stol.
Aktuelt er der klubber i Aalborg,
Aarhus og Rødovre, og klubberne er
altid på udkig efter nye spillere. Der er

ingen aldersbegrænsning.
Find mere info på Facebookgruppen
Powerchair Floorball Denmark eller på
powerchairfloorball.dk. For yderligere
information er man også velkommen til at kontakte formand Danni
Hillbrandt-Mogensen på formand@
powerchairfloorball.dk
BB

Online træning
I disse coronatider, hvor vi ikke har adgang til træning, er der flere
muligheder for online træning hjemme fra stuen.
Siddende træning LIVE med Cathrine Guldberg er hver søndag kl.
11. Det koster 150 kr., hvorefter man anmoder om optagelse i en
lukket gruppe på Facebook, hvor den online træning følges (der
er adgang til træningspasset frem til følgende søndag). Læs mere
på facebookgruppen: LHIF Lyngby
Handicap Idrætsforening.
Ulykkespatientforeningen tilbyder
gratis træningsøvelser ved terapeuter på Specialhospitalet. Det
er alle ugens hverdage kl. 10.00
på foreningens facebookside, og
alle træningssessioner kan genses.
Hos Rehab Station i Stockholm
(foto) kan man på Facebook hver tirsdag kl. 10.45 gratis følge
Workout Online, der er et fantastisk boost til både kondi og humør.
BB

Bunkeafgørelser
Vær opmærksom på, om du modtager en såkaldt bunkeafgørelse
fra din kommune. Den opfordring kommer fra rådgivningen i Dansk
Handicap Forbund, der løbende får henvendelser fra medlemmer, der har modtaget et brev med eksempelvis følgende tekst:
”Kommunen har ændret sit serviceniveau – og derfor ændres din
hjælp fremover til…”.
- Den slags skrivelser skal altid få de røde lamper til at blinke, for når
en kommune skriver sådan – ofte til mange borgere på en gang. Så
er det tydeligt, at den er i fuld gang med at træffe afgørelser uden
en individuel vurdering, forklarer Jeppe S. Kerckhoffs, der er faglig
og politisk chef i DHF.
I efteråret var det Aarhus Kommune, som i en skrivelse til alle BPAbrugerne bekendtgjorde, at det beløb, man får til at afholde følgeudgifter ved at have hjælpere, ville blive nedsat. DHFs rådgivning fik
mange medlemshenvendelser, og forbundets anbefaling lød, at alle,
der modtog den type skrivelse, skulle påklage den og bede om en
konkret og individuel vurdering. Det valgte flere at gøre.
- I skrivende stund kender vi ikke reaktionen fra Aarhus Kommune,
men vi tager afsæt i begivenheden og bruger det til at informere alle
om, at man altid skal have en individuel vurdering. En kommune kan
godt regulere sit serviceniveau, men helt centralt står der, at man
ikke kan gøre det uden at foretage en individuel vurdering, fortæller
Jeppe S. Kerckhoffs.
Modtager du en afgørelse og er du i tvivl, så søg rådgivning – fx hos
DHFs rådgivningsteam. Læs mere på danskhandicapforbund.dk.
BB

Nyt digitalt univers for unge
Er du ung og savner inspiration til at stifte familie, finde en partner
eller tage en uddannelse, så klik ind på UlykkesPatientForeningens
nye digitale univers for unge på ulykkespatient.dk/ung
Her er der både podcasts, videoer og tekster, der kan give dig ny
viden og inspiration.
BB

Legofigur som kørestolsskater
En ny legefigur i kørestol har set dagens hos den danske
legetøjsfabrikant LEGO. Det nye lege- og byggesæt i LEGO
Citys serie er en Skaterpark, hvor der blandt legefigurerne er
en kørestolsatlet, der kan udføre højtflyvende tricks på quarterpipen. I sættet finder man også minifigurer som BMX-rytter
og skateboarder samt quarterpipe, rampe, vippe, grindrail,
flag, en bil og vejplade. Dermed er der lagt op til en sjov leg
med Skaterpark. Den kreative LEGO City verden rummer
spændende bygge- og legeoplevelser for børn fra fem år.
Bifald til LEGO, der inkluderer mennesker med fysisk handicap i deres legefigurer. Sættet koster 269,95 kr. Se mere
hos Lego.com
BB

Netværk kæmper for en presset BPA-ordning
Dansk Handicap Forbund oplever et enormt pres på BPAordningen. Det mærkes på flere måder.
- For det første er det den ordning, som fylder allermest i
vores rådgivning, og ubehagelige historier har været ude i
pressen. Samtidig viser klagestatistikken fra ankestyrelsen
et tårnhøjt antal klager, som vidner om, hvor meget kommunerne presser borgerne ved rekvisitioner, og når nye ansøgere
kategorisk afvises fra ordningen. Fejlprocenter svingende fra
30 – 50 % vidner om, at noget er alvorligt galt, fortæller Jeppe
S. Kerckhoffs, der er faglig og politisk chef i DHF.
Problemerne er mange, forklarer Jeppe, og fordeler sig både i
visitation til ordningen, behovsvurdering, men også udmåling.
- Generelt ser vi, at man tilsidesætter borgerens behov for
sammenhæng og fleksibilitet, og resultatet er en underminering af ordningerne, som efter forbundets vurdering truer
ordningens eksistens.
En direkte følge af det store pres er, at DHF har taget initiativ
til et tæt samarbejde med i alt ni organisationer med særlig
interesse for BPA-ordningen.
- Situationen er så alvorlig, at vi har brug for et stærkt netværk, som lynhurtigt kan dele vigtig viden og koordinere
vores indsatser.
Netværket af organisationer lægger nu massivt pres på.
Samtidig presses på fra både Dansk Erhverv, som repræsenterer arbejdsgiverforeninger- og firmaer, men også fagforbundet FOA, som kæmper for bedre forhold for hjælperne.
- Netop nu oplever vi en åbning fra politisk hold for at få kigget på ordningen. Politikerne har fået øjnene op for, at der er
behov for at kigge på problemerne, og det er dette momentum, vi arbejder med i øjeblikket, fortæller Jeppe og slutter:
- Vi kæmper for her- og nu løsninger af en række akutte
problemer, men tror samtidig, at der også skal markante
løsninger til i forhold til sikring af specialviden om ordningen
og en ændret finansiering af den.
BB
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Det er vigtigt, at du sidder godt hele
dagen. En usund siddestilling eller en
dårlig pude kan give smerter, ubehag
og tryksår. Selv bade- & toiletstolen
kan give skader, hvis du ikke sidder
godt. Længere tid tager det ikke.
Christian Gammelgaard,
udviklingsdirektør hos Wolturnus

Sid godt - hele dagen
Hos Wolturnus har vi altid fokus på at få dig til at sidde godt, og vi ved
hvor stor betydning det har for din velvære, sundhed og mobilitet.

Wing Viscoflex Plus - en af de bedste
skumpuder på markedet, der sikrer
dig den bedste trykfordeling

Derfor er alle vores kørestole, bade- & toiletstole og siddepuder udviklet
og udvalgt med høje krav til god ergonomi og trykaflastning.
Vi rådgiver både private og fagpersoner om den gode siddestilling, og vi
kan også hjælpe dig. Kontakt os på +45 96 71 71 70 eller wolturnus.dk.

Christian Gammelgaard har skrevet en artikel
om tryksårsforebyggelse i dette nummer af RYK!
Læs den inde i bladet >>

RAZ SP bade- & toiletstol - sikrer dig
en god og komfortabel siddestilling

